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Strategija 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

VKLJUČEVANJE V EVROPSKO UNIJO 

■ EPA 371-11 

- STRATEGIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VKLJUČEVANJE 
V EVROPSKO UNIJO, 

ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela na 44. seji dne 8. 
januarja 1998. 

Strategijo je Vlada Republike Slovenije sprejela kot akt vlade. 

Vlada Republike Slovenije predlaga, da Državni zbor Republike 
Slovenije dokument obravnava in sprejme morebitna stališča 
oziroma sklepe. 

Priloge, ki so sestavni del strategije, so objavljene v Poročevalcu 
št. 48 in 48/I, 17. oktobra 1997. 
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PRILOGE 

1. UVOD 

1.1 Evropska unija 

'deja o tesnejšem povezovanju evropskih držav je v zgodovini 
'skala svoj politični izraz na različne načine. Vendar pa je šele 
konec druge svetovne vojne postavil pogoje za popolnoma nov 
*ačetek in za bolj odločen pristop k preoblikovanju Evrope. 

^rvi kamen v graditvi Evropske skupnosti je bil položen leta 1951 
2 ustanovitvijo Evropske skupnosti za premog in jeklo. Pravi temelj 
6vropske integracije pa pomeni ustanovitev Evropske 
9ospodarske skupnosti leta 1957. 

današnja Evropska unija je napredna oblika povezovanja držav, 
niene pristojnosti segajo na področje gospodarstva, industrije, 
državljanskih pravic in zunanje politike. Pariška pogodba o 
Ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (1951), rimski 
Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (EGS) 
in Evropske skupnosti za jedrsko energijo (EURATOM) -1957, 
Enotni evropski akt (1986) in maastrichtska pogodba o Evropski 
uniji (1992) so ustavna podlaga za Unijo, ki zavezuje države 

članice trdneje kot katerikoli sporazum med suverenimi državami. 
Evropska skupnost (unija) sprejema zakonodajo, ki se 
neposredno uporablja v državah članicah in oblikuje posebne 
pravice, na katere se lahko sklicujejo njeni državljani. 

Polstoletno evropsko povezovanje je odločilno vplivalo na razvoj 
kontinenta in njegove prebivalce. Splošno je sprejeto dejstvo, da 
je področje absolutne nacionalne suverenosti preteklost. Samo z 
združitvijo moči in prizadevanji za skupno prihodnost, lahko narodi 
Evrope še naprej uživajo gospodarski in socialni napredek in 
ohranijo svoj vpliv v svetu. 

Metoda, ki jo razvija Evropska unija vključuje stalno tehtanje 
nacionalnih in skupnih interesov in spoštovanje različnih 
nacionalnih tradicij, je danes aktualnejša kot kdaj koli prej. 

Evropska integracija je v štirih desetletjih obstoja notranje 
dozorevala in se razvijala v smeri vedno tesnejšega povezovanja. 

Prvotno izključno ekonomska integracija, ki temelji na notranjem 
trgu, ki ga v najožjem smislu označujejo štiri svoboščine, prost 
pretok blaga, storitev, kapitala in delovne sile, je z maastrichtsko 
pogodbo o Evropski uniji (1993) prerasla v politično nadgradnjo, 
ki vključuje sodelovanje med državami članicami tudi na področju 
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skupne zunanje in varnostne politike (drugi steber Evropske unije) 
in na področju pravosodja in notranjih zadev (tretji steber Evropske 
unije). 

Jedro Evropske unije je še vedno Evropska (gospodarska) 
skupnost (prvi steber Evropske unije), ki je s Pogodbo o Evropski 
uniji razširjena tako, da vključuje tudi ekonomsko in monetarno 
unijo. Dodane pa so ji nove oblike medvladnega sodelovanja držav 
članic (skupna zunanja in varnostna politika ter sodelovanje na 
področju pravosodja in notranjih zadeV). 

Pogodba o Evropski uniji je temelj politične unije, ki je zgrajena na 
skupni zunanji in varnostni politiki. Države članice so se dogovorile, 
da si bodo prizadevale k postopnemu razvoju skupne zunanje in 
varnostne politike, ki bo osredotočena na varovanje skupnih 
vrednot, temeljnih interesov in neodvisnosti Unije, krepitev varnosti 
Unije in njenih držav članic v vseh pogledih, ohranjanje miru in 
krepitev mednarodne varnosti, spodbujanje mednarodnega 
sodelovanja ter razvijanje in utrjevanje demokracije, pravne 
države in spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

Glede na to, da je še zlasti področje zunanje in varnostne politike 
področje, kjer države članice tradicionalno vztrajajo na ohranitvi 
suverenosti, se ti cilji lahko uresničijo le postopoma. Zato večina 
odločitev na tem področju temelji na medvladnem sodelovanju. 

Problemi priseljevanja in azila, trgovanja z mamili in druge oblike 
mednarodnega kriminala so vedno bolj v zavesti državljanov 
Evrope. Zato Pogodba o Evropski uniji določa podlago za široko 
medvladno sodelovanje držav članic na področju pravosodja in 
notranjih zadev, ter njegov postopen prehod na raven politike 
Skupnosti (to je predvideno z amsterdamsko pogodbo, o reviziji 
Pogodbe o Evropski uniji, ki je še v postopku ratifikacije). 

Osrednji cilj medvladnega sodelovanja držav članic na področju 
notranjih zadev je oblikovanje politike do držav nečlanic, kar 
zadeva priseljevanje in politiko azila, kot tudi boj proti trgovini z 
mamili in drugimi oblikami organiziranega mednarodnega kriminala. 
Vizna politika je že v pristojnosti Skupnosti na podlagi posebnih 
obveznosti, ki izhajajo iz notranjega trga. 

Sodelovanje na področju pravosodja v glavnem vključuje 
usklajene ukrepe v boju proti trgovini z mamil, mednarodni goljufiji 
velikih razsežnosti, pri preprečevanju drugih oblik mednarodnega 
kriminala ter ukrepe, ki se nanašajo na obravnavanje zadev v 
civilnih sporih in carinskih prestopkih. Prvi korak na področju boja 
proti tihotapljenju mamil in mednarodnega kriminala je bil storjen s 
sprejemom Direktive o boju proti pranju denarja. 

Razvoj Evropske unije ni končan in ostaja še naprej zelo 
dinamičen, saj sta pred njo dva velika projekta. 

Prvi je proces poglobitve Unije v smeri oblikovanja trdne 
ekonomske in monetarne unije leta 1999. Najpomembnejši cilji 
tega procesa so opredeljeni v maastrichtski pogodbi iz leta 1993: 

- spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja s pomočjo 
oblikovanja notranjega trga ter ekonomske in monetarne unije; 

- utrditev identitete Evropske unije na mednarodnem področju; 

- krepitev varstva pravic in interesov državljanov držav članic s 
pomočjo vzpostavitve državljanstva Unije; 

- tesnejše sodelovanje na področju notranjih zadev In pravosodja; 

- ohranjanje in razvoj "acquis communautaire" (t.j.pravo Evropske 
skupnosti, ki obsega Pogodbo o ustanovitvi Evropske 
gospodarske skupnosti (EGS) kot primarno pravo, uredbe, 

direktive in sklepe, (ki temeljijo na ustanovitveni pogodbi) kot 
izvedeno pravo, sodbe Evropskega sodišča v Luksemburgu, 
ki so tudi vir prava, ter v zadnjem času tudi druge dosežke 
Evropske unije, ki izhajajo iz ohlapnejših oblik sodelovanja med 
državami članicami). 

Drugi je proces širitve Evropske unije proti vzhodu. Evropska 
unija je julija leta 1993 v Kobenhavnu sklenila, da bo omogočila 
pristop tistim državam srednje in vzhodne Evrope, ki bodo to 
želele in ki bodo sposobne izpolnjevati obveznosti članstva ter 
vse potrebne politične in ekonomske pogoje. Evropska unija je 
določila naslednje pogoje za članstvo: 

- doseganje ustrezne stabilnosti institucionalnega sistema v državi 
kandidatki za članstvo, kar vključuje zagotavljanje demokracije, 
pravne države, človekovih pravic ter spoštovanja in zaščite 
manjšin; 

- obstoj učinkovitega tržnega gospodarstva, kakor tudi 
sposobnost soočanja s pritiski konkurence in tržnimi silami 
znotraj Unije; 

- sposobnost prevzeti obveznosti članstva, kakor tudi privrženost 
ciljem politične, ekonomske in monetarne unije. 

Načrtovana prihodnja širitev Evropske unije je kompleksen proces, 
ne le zaradi doslej največjega števila kandidatk, temveč tudi zaradi 
izjemno obsežnih priprav. Kandidatke so države v tranziciji, katerih 
družbeni in gospodarski ustroj sta bila v veliki meri različna od 
tistega, ki ga je razvijala Evropska unija. 

1.2 Republika Slovenija in Evropska unija 

Članstvo v Evropski uniji je strateški cilj Republike Slovenije. Od 
osamosvojitve naprej je Slovenija svojo evropsko usmeritev 
aktivno uresničevala s postopno graditvijo institucionalnih odnosov 
z Evropsko unijo (Sporazum o sodelovanju, podpisan 5. aprila 
1993, Sporazum o pridružitvi, podpisan 10. junija 1996) s ciljem, 
da postane polnopravna članica te najpomembnejše evropske 
ekonomske in politične integracije. 

Vključitev Slovenije v Evropsko unijo je nujen predpogoj za nadaljnji 
razvoj, blagostanje in varnost slovenske države in njenih 
državljanov. 

To je v svojih Stališčih in sklepih 11. aprila 1996 potrdil tudi Državni 
zbor in poudaril, da je cilj Republike Slovenije polnopravno članstvo 
v Evropski uniji. 

S podpisom Sporazuma o pridružitvi in vložitvijo prošnje za 
članstvo, 10. junija 1996 ter ratifikacijo sporazuma v Državnem 
zboru, 15. julija 1997 se je Republika Slovenija pridružila drugim 
pridruženim državam, kandidatkam za članstvo v Evropski uniji. 

Članstvo v Evropski uniji ima pomembne in obsežne posledice, ki 
daleč presegajo zunanjepolitične vidike delovanja države. 

V tem smislu je Evropska komisija 16. julija letos Evropskemu 
parlamentu predstavila mnenja o pripravljenosti držav kandidatk 
za vstop. Komisija je v svojem mnenju pozitivno ocenila prošnjo 
Republike Slovenije za članstvo v Evropski uniji in predlagala, da 
se Slovenija vključi v skupino šestih držav kandidatk (poleg 
Poljske, Madžarske, Češke, Estonije in Cipra) s katerimi bo 
Evropska unija pričela pogajanja za članstvo v začetku leta 1998. 

Priporočilo Evropske komisije in ratifikacija Sporazuma o pridružitvi 
v Državnem zboru Republike Slovenije sta pomembna koraka 
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na poti k strateškemu cilju Republike Slovenije, da postane članica 
Evropske unije. 

Pozitivna ocena Evropske komisije o prošnji Slovenije za članstvo 
v Evropski uniji odraža dosežke, ki jih je Republika Slovenija 
uresničila v svojih dosedanjih pripravah za članstvo. Mnenje 
vsebuje celovito analizo stanja v Sloveniji in obenem opozarja na 
področja, na katerih bo potrebno pred članstvom vložiti največ 
napora. 

Mnenje Komisije je temeljna podlaga za nadaljnje priprave Slovenije 
za pogajanja in članstvo v Evropski uniji. Okvir za te priprave 
predstavlja Strategija Republike Slovenije za vključitev v Evropsko 
unijo, kot integralni dokument, ki opredeljuje vsebinske in 
metodološke vidike priprav na članstvo v Evropski uniji. 

Vlada Republike Slovenije in Državni zbor sta doslej sprejela že 
več strateških dokumentov, predvsem na gospodarskem 
področju, ki so deloma obravnavali tudi vključevanje v Evropsko 
unijo, med drugim Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije, 
Strategijo ekonomskih odnosov s tujino, Strategijo povečevanja 
konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva, itd. 

Strategija je primarno namenjena državnim organom, ki naj jim bo 

vodilo pri pripravah na članstvo v Evropski uniji. Obenem je 
namenjena tudi širši javnosti, predvsem specifičnim družbenim 
skupinam, npr. gospodarstvu, sindikatom, itd. 

1.3 Metodologija 

Metodologija, ki jo uporablja strategija, je bila poenotena v največji 
možni meri. 

Strategija je razdeljena na posamezna vsebinsko zaokrožena 
področja. Vsako področje je obdelano z vidika 

- izhodišč, ki definirajo cilje, ki jih Republika Slovenija zasleduje s 
pristopom na tem področju 

- trenutnega stanja na obravnavanem področju v Republiki Sloveniji 
- orisa urejenosti področja v Evropski uniji 
- ukrepov, ki jih mora sprejeti Republika Slovenija za članstvo v 

Uniji 
- načinov izvajanja ukrepov na obravnavanem področju 
- nosilcev izvajanja 
- časovnih rokov za izvajanje 
- kadrovskih in finančnih posledic izvajanja. 

• 1: 
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2. IZHODIŠČA ZA ČLANSTVO 
REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI 

UNIJI 

2.1 Razvoj odnosov med Republiko Slovenijo in 
Evropsko unijo 

Pravno-institucionalni okvir za odnose med Republiko Slovenijo 
in Evropsko unijo je bil vzpostavljen s Sporazumom o sodelovanju. 
Pogajanja za sklenitev tega sporazuma so se začela julija 1992. 
5. aprila 1993 je bil Sporazum o sodelovanju med Republiko 
Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo podpisan, veljati 
pa je začel 1. septembra istega leta. Že pred tem je bil, 7. oktobra 
1992, podpisan Okvirni sporazum med Vlado Republike Slovenije 
in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju ukrepov o 
finančnem, tehničnem in drugih oblikah sodelovanja. S podpisom 
tega sporazuma je Slovenija postala prejemnica tehnične pomoči 
v okviru programa Phare. Skupaj s Sporazumom o sodelovanju 
so bili podpisani še Sporazum z Evropsko skupnostjo za premog 
in jeklo, Sporazum med Republiko Slovenijo in EGS na področju 
prometa in Protokol o finančnem sodelovanju. Ob podpisu je bila 
sprejeta tudi Deklaracija o političnem dialogu med Slovenijo in 
Evropsko gospodarsko skupnostjo. Na temelju Sporazuma o 
sodelovanju je bil sklenjen tudi Sporazum o trgovini s tekstilnimi 
izdelki. 

Na podlagi sklenjenega Sporazuma o sodelovanju sta Republika 
Slovenija in Evropska unija 7. decembra 1993 začeli eksploratorne 
pogovore za sklenitev Sporazuma o pridružitvi. Kasneje je zaradi 
problemov z eno od držav članic prišlo do zastoja pri sprejemu 
mandata za začetek pogajanj v Svetu ministrov Evropske unije, 
tako da so se pogajanja za sklenitev Sporazuma o pridružitvi 
med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo začela šele 15. marca 
1995. Pogajanja so bila končana 19. maja 1995 in sporazum je bil 
parafiran 15. junija 1995. Do podpisa je prišlo zaradi nasprotovanja 
ene izmed držav članic šele 10. junija 1996. 

Slovenija je bila s podpisom Sporazuma o pridružitvi v polni meri 
vključena v predpristopno strategijo za pripravo pridruženih držav 
za polnopravno članstvo v Evropski uniji in je sodelovala v 
strukturiranem dialogu Evropske unije s pridruženimi državami 
srednje in vzhodne Evrope. 

Državni zbor Republike Slovenije je 15. julija 1997 ratificiral 
Sporazum o pridružitvi potem, ko je 13. julija 1997 potrdil 
spremembo 68. člena Ustave Republike Slovenije. Sporazum še 
ne velja, ker še niso končani ratifikacijski postopki v vseh državah 
članicah Evropske unije. Pričakovati je, da bo sporazum začel 
veljati v začetku leta 1998. 

Medtem, ko potekajo ratifikacijski postopki v državah članicah, 
omogoča t.i. Začasni sporazum ("Interim Agreement") o trgovini 
in zadevah v zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo in Evropsko 
unijo uporabo trgovinskega dela Sporazuma o pridružitvi, od 1. 
januarja 1997. 

2.2 Cilji Republike Slovenije glede članstva v Evropski 
- uniji 

Polnopravno članstvo Republike Slovenije v Evropski uniji je 
prednostna naloga slovenske zunanje politike, opredeljena v 
najpomembnejših sklepih Vlade in Državnega zbora ter strateških 
in razvojnih dokumentih slovenske države. 

Težnja Slovenije za vključitev v Evropsko unijo izhaja iz tesnega 
političnega, gospodarskega in kulturnega sodelovanja Slovenije 
z Evropsko unijo ter slovenske kulturne in civilizacijske 
umeščenosti v evropski prostor, ki ga simbolizira Evropska unija. 
Pomembni razlogi, ki narekujejo slovensko težnjo po vključitvi v 

Evropsko unijo so tudi varnostni. Slovenija je prepričana, da lahko 
vprašanja nacionalne varnosti in obrambe bolj učinkovito rešuje 
v okviru Evropske unije in NATO. 

Najpomembnejši cilji Slovenije pri vključitvi v Evropsko unijo so: 

1. utrditev demokratičnega političnega sistema in okrepitev 
delovanja tržnega gospodarstva; 

2. pospešitev družbenega in gospodarskega razvoja Slovenije; 

3. okrepitev političnega in gospodarskega sodelovanja z državami 
članicami Unije; 

4. okrepitev ugleda in pogajalske moči ter utrditev varnostnega 
in mednarodnopravnega položaja Slovenije v Evropi in svetu; 

5. utrditev mednarodne identitete Slovenije kot miroljubne in v 
integracijske procese usmerjene države. 

Slovenija bo te cilje na dolgi rok lažje uresničevala kot polnopravna 
članica Evropske unije, kajti našteti cilji so hkrati tudi načela, 
vrednote in cilji Evropske unije. 

Države članice so pristopile k Evropski uniji zaradi lažjega 
uresničevanja svojih notranjih in zunanjepolitičnih ciljev, pri čemer 
so se zavezale za spoštovanje in dosledno izpolnjevanje 
naslednjih načel: 

- načelo spoštovanja prava, v okviru katerega so države članice 
in institucije Unije zavezane vzpostavitvi enotnega pravnega 
sistema ter pravnega varstva pravic, ki izhajajo iz prava Unije; 

- načelo spoštovanja človekovih pravic kot eno najpomembnejših 
splošnih pravnih načel; 

- načelo demokratičnosti; 

- načelo socialne pravičnosti; 

- načelo kulturnega pluralizma; 

- načelo subsidiarnosti, ki določa, da Evropska unija izvaja tiste 
ukrepe in aktivnosti, ki jih ni mogoče izvršiti na ravni držav 
članic ali jih je mogoče lažje izvesti na ravni Unije. 

Slovenija je s svojim političnim in gospodarskim razvojem po 
osamosvojitvi ter s podpisom Sporazuma o pridružitvi in njegovo 
ratifikacijo v Državnem zboru jasno pokazala, da so cilji, vrednote 
in načela Evropske unije tudi njeni cilji, vrednote in načela in da je 
sposobna in pripravljena prevzeti obveznosti, ki jih narekuje 
polnopravno članstvo. 

Slovenija izraža svojo odločenost za polnopravno članstvo v 
Evropski uniji in pripravljenost za dolgotrajen proces prilagajanja 
gospodarski, pravni, organizacijski in socialni strukturi Evropske 
unije. 

V skladu s tem in z namenom čim hitrejše in čim bolj skladne 
vključitve v Evropsko unijo Slovenija v pristopni strategiji jasno 
določa cilje in časovni okvir slovenskega vključevanja v Evropsko 
unijo, opredeljuje področja prilagajanja in potrebne reforme ter 
oblikuje podrobne programe aktivnosti za uspešno izvedbo 
procesa prilagajanja. Pristopna strategija podrobno opredeljuje 
ukrepe in aktivnosti za uresničevanje načelnih usmeritev in ciljev. 

Operativni cilji pristopne strategije so: 
1. vključitev v Evropsko unijo v prvem krogu širitve Evropske 

unije; 
2. do vključitve izvršiti vse potrebne procese 
• strukturnega prilagajanja zahtevam notranjega trga Evropske 

unije in skupnim politikam Evropske unije ter v okviru tega 
predvsem: 
- konsolidacija makro- in mikroekonomske stabilizacije ter 
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liberalizacija in strukturne spremembe na vseh glavnih 
strateških področjih, kot jih opredeljuje ta strategija; 
- prilagoditev slovenske zakonodaje glede na zahteve 
Sporazuma o pridružitvi, priporočila Bele knjige Evropske 
komisije za vključitev pridruženih članic srednje in vzhodne 
Evrope v notranji trg Evropske unije in širše, glede na preostali 
"acquis communautaire"; 
- postopno izpolnjevanje vseh konvergenčnih kriterijev, 
potrebnih za kasnejšo vključitev v ekonomsko in monetarno 
unijo. 

• prilagajanja zahtevam za vključitev v drugi steber Evropske 
unije, tj. skupno zunanjo in varnostno politiko 

• prilagajanja zahtevam za vključitev v tretji steber Evropske 
unije, tj. sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev. 

3. Temeljita strukturna in funkcionalna preobrazba javne uprave 
z namenom povečanja njene učinkovitosti in prilagoditve 
upravni strukturi Evropske unije in njenih članic; 

4. Obveščanje slovenske javnosti o Evropski uniji, o njeni sestavi 
in delovanju, o pozitivnih in negativnih posledicah vključevanja 
ter o aktivnostih slovenske vlade glede postopka vključevanja. 

5. Definicija organizacijskih in koordinacijskih mehanizmov za 
izvajanje priprav na članstvo. 

Posledice vključevanja Slovenije v Evropsko unijo je potrebno 
gledati s stališča ekonomskih in socialnih vidikov. Stroške 
potrebnih družbenih, ekonomskih in socialnih reform ne smemo 
opazovati zgolj kot stroške vključevanja v Evropsko unijo, temveč 
bolj kot stroške tranzicije in napredka. Slovenija bo morala skozi 
te procese v vsakem primeru, če želi postati sodobna, ekonomsko 
razvita in socialno urejena država. 

Stroškov povezanih z integracijskimi procesi praktično ni mogoče 
natančno načrtovati, kakor tudi ni mogoče podrobno ovrednotiti 
pričakovanih koristi. Najpomembnejši bodo stroški povezani z 
ukinjanjem ali zmanjševanjem proizvodnje nekaterih panog, ki 
bodo v pogojih zaostrene konkurence postale nerentabilne. Nadalje 
ti stroški obsegajo še zmanjšanje proračunskih prihodkov zaradi 
odprave carin ter povečanje javnih izdatkov. Razmerje med stroški 
integriranja in pričakovanimi koristmi bo odvisno predvsem od 
sprejete ekonomske politike, sprememb pravnega sistema in 
drugih reform ter hitrosti prilagajanja, kakor tudi od pripravljenosti 
podjetniškega sektorja za uvajanje potrebnih sprememb in 
prilagajanje novim razmeram. Vsekakor pa mora Slovenija 
načrtovati pristopno strategijo, reforme in celoten proces 
prilagajanja tako, da bodo dosežene maksimalne koristi ob 
minimalnih stroških. Takšen mora biti tudi cilj pogajanj o članstvu. 

2.3 Posledice in stroški članstva Republike Slovenije 
v Evropski uniji 

Širitev Evropske unije na države srednje in vzhodne Evrope je 
zgodovinski izziv in garancija stabilnosti celotnega kontinenta. 
Zaradi velike razlike v ekonomskem in socialnem razvoju držav 
kandidatk, predstavlja širitev Evropske unije tudi velik institucionalni 
in politični izziv. Istočasno predstavlja tudi veliko priložnost z 
ekonomskega, varnostnega in kulturnega vidika ter s stališča 
vloge Evrope v svetu. Razširjena Evropska unija, ki bo s 
petindvajset članicami štela skoraj 500 milijonov prebivalcev, bo 
odpirala popolnoma nove možnosti na področju ekonomskih in 
trgovinskih odnosov ter dala novo vzpodbudo za nadaljnji razvoj 
integracijskih procesov in gospodarstva. 

Na novih institucionalnih temeljih bo Evropska unija razvijala 
evropski model družbe 21. stoletja, ki bo iskala odgovore na 
ključna vprašanja bodočega razvoja; 

• visoka stopnja brezposelnosti; 
• varstvo okolja; 
• mamila in organiziran kriminal; 
• demografski trendi (naraščanje števila prebivalstva starega nad 

60 let ter istočasno zmanjševanje števila zaposlenih); 
• zaposlovanje in izobraževanje; 
• spremenjena vloga ženske v poklicu in družbi ter spremenjeni 

vzorec bodoče družine; 
• nove tehnologije in njihov vpliv na družbeni in ekonomski razvoj; 
• prestrukturiranje trgov in podjetniškega sektorja; 
' globalizacija na vseh področjih (ekonomski in trgovinski odnosi, 

energija, okolje itd.). 

čeprav je Slovenija ena najbolj razvitih držav kandidatk, še vedno 
Precej zaostaja za državami Evropske unije. Cilj Republike 
Slovenije je čim hitreje zmanjševati razlike v stopnji ekonomskega 
in socialnega razvoja, v primerjavi z Evropsko unijo. 

Polnopravno članstvo v Evropski uniji bo prineslo številne prednosti 
in koristi na različnih področjih. Integracija ima prednostni pomen 
Predvsem zaradi ekonomskih učinkov kakor tudi zaradi političnih, 
varnostnih, socialnih, kulturno-zgodovinskih in nacionalno- 
identitetnih razlogov. Strateški cilji Slovenije, ki so direktno povezani 
'udi z odločitvijo o polnopravnem članstvu v Evropski uniji, so 
gospodarska rast, makroekonomska, politična In socialna 
stabilnost, uravnotežen razvoj, nacionalna varnost ter višji 
družbeni in individualni življenjski standard. 

2.3.1 Posledice članstva 

Polnopravno članstvo Slovenije v Evropski uniji bo vplivalo na 
vse ekonomske in politične strukture življenja. Nedvomno 
najpomembnejše bodo ekonomske posledice, pomembni pa bodo 
tudi socialni, politični, varnostni in kulturni vidiki. Politične posledice 
vključevanja v Evropsko unijo se nanašajo predvsem na 
spremenjene mehanizme sprejemanja odločitev na številnih 
področjih. Gre za prenos določenega dela suverenosti pri 
sprejemanju odločitev. Prav ta proces je mogoče videti iz druge 
perspektive kot odpiranje možnosti za Slovenijo, da v okviru 
Evropske unije soodloča o ključnih vprašanjih bodočega razvoja 
Evropske unije. 

Z vstopom v Evropsko unijo lahko pričakujemo številne koristi, ki 
jih ni mogoče podrobno opredeliti in ovrednotiti. Koristi članstva v 
Evropski uniji lahko v grobem razdelimo na neposredne in 
posredne. 

Najpomembnejše neposredne koristi članstva v Evropski uniji je 
mogoče strniti v naslednjih točkah: 

• zagotovitev stabilnega političnega in gospodarskega okolja, ki 
bosta stimulirala vsestranski družbeni razvoj; 

• večja nacionalna varnost preko vključevanja v skupne 
mehanizme zunanje in varnostne politike; 

• krepitev ugleda in pogajalske moči Slovenije in njenih subjektov 
tako na političnem kot tudi na gospodarskem področju ter 
zagotovitev pravic slovenskim državljanom, ki izhajajo iz 
državljanstva Evropske unije; 

• možnost soodločanja pri vseh vprašanjih sooblikovanja bodoče 
podobe Evrope in sveta, kar je ključnega pomena za dolgoročni 
razvoj Slovenije; 

• zagotovitev velikega notranjega trga za slovensko gospo- 
darstvo; 

• zagotovitev večje predvidljivosti in obvladljivosti poslovanja in 
zmanjšanja poslovnega tveganja, ter zagotovitev novih razvojnih 
možnosti, ki se bodo pojavile z oblikovanjem ekonomske in 
monetarne unije; 

• povečanje medsebojne trgovine in s tem pomembna spodbuda 
domači gospodarski rasti in povečevanju zaposlenosti; 

• konkurenca na notranjem trgu bo motivacija in stimulacija 
slovenskim podjetjem za izboljševanje konkurenčne sposob- 
nosti preko razvoja novih proizvodov in storitev, uporabe 
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sodobnih tehnologij in stalnega zmanjševanja proizvodnih 
stroškov; 

• boljši dostop do kapitala, opreme, znanja in tehnologij; prevzem 
standardov, tehničnih predpisov, poslovnih znanj in organizacij- 
skih tehnik razvitih držav ter s tem dodaten vpliv na povečanje 
konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva; 

• odprtje novih izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti 
slovenskim državljanom. 

Kot najpomembnejše posredne koristi vključevanja v Evropsko 
unijo lahko opredelimo stroške izgubljenih priložnosti zaradi 
nevključitve Slovenije v Evropsko unijo. Gre predvsem za 
naslednje politične in ekonomske stroške: 

• Slovenija bi ostala izven skupnih zunanjepolitičnih, varnostnih 
in obrambnih mehanizmov in bi morala sama, precej težje in z 
višjimi stroški skrbeti za svoj mednarodnopravni, varnostni in 
politični položaj v Evropi; 

• z nevključitvijo bi si Slovenija onemogočila vpliv na sprejemanje 
odločitev v okviru integracijskih procesov v Evropski uniji, ki so 
zanjo strateškega pomena; Slovenija bi morala pristati na sta- 
tus države partnerice, ki je sicer skoraj v celoti gospodarsko 
vezana na Evropsko unijo, ne more pa bistveno vplivati na 
pogoje sodelovanja z njo; 

• Slovenija bi morala v primeru nevključitve v prvem krogu verjetno 
zelo dolgo čakati na naslednjo širitev. 

Makroekonomski kazalci, trgovinska bilanca, tehnološki razvoj, 
splošna blaginja itd. naj bi se s članstvom Slovenije v Evropski 
uniji izboljšali. Seveda pa to ne pomeni, da bodo vse gospodarske 
panoge pridobile enako; nekatere bodo pridobile bolj, druge manj, 
nekatere pa bodo z vključitvijo v Evropsko unijo izgubile. Zelo 
pomembna bo tudi časovna dimenzija: posamezni gospodarski 
sektorji bodo kratkoročno izgubili, dolgoročno pa pridobili in 
obratno. 

Učinki vključevanja Slovenije v Evropsko unijo, ki jih je mogoče 
predvideti, bodo pozitivni ali negativni, po svoji naravi pa kratkoročni 
ali dolgoročni. Pri kratkoročnih učinkih gre za ustvarjanje in 
preusmerjanje trgovine kot posledica vstopa v carinsko unijo. 
Dolgoročni učinki bodo za našo državo bolj pomembni kot 
kratkoročni, saj so bile carine za slovenske izdelke v Evropski 
uniji že do sedaj razmeroma nizke, na večini področij pa so bile 
že odpravljene s Sporazumom o sodelovanju oz. začasnim 
pridružitvenim sporazumom. Vstop v Evropsko unijo torej ne bi 
imel za posledico pomembnejših dodatnih carinskih olajšav oz. 
sprostitev carin. To pomeni, da s tega stališča ni mogoče pričakovati 
bistvenega povečanja prodaje slovenskih izdelkov na notranjem 
trgu Evropske unije. 

Večje povečanje prodaje bo možno le, če se bo povečala 
konkurenčnost oz. če se bodo zmanjševali stroški ob sočasni 
ukinitvi carin. Pri ocenjevanju realnih možnosti slovenskih podjetij 
na notranjem trgu je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da se bo 
slovensko gospodarstvo srečalo s konkurenco drugih 
srednjeevropskih in baltskih držav, ki naj bi se istočasno vključile 
v Evropsko unijo. Stroškovna konkurenčnost teh držav je, zaradi 
nižjih stroškov dela, praviloma boljša. Podobna ugotovitev velja 
tudi za konkurenčne izdelke iz azijskih držav. Stroškovna 
konkurenčnost slovenskega gospodarstva torej ima precej 
omejene možnosti glede vzpodbujanja in večanja prodaje. 
Določene možnosti stimulacije prodaje obstojajo na področju 
diferenciacije izvoza in njegovega prilagajanja lokalnim potrebam. 

Potencialni pozitivni učinki na področju trgovinskih odnosov sami 
zase ne bodo veliki. Vsekakor pa jih je potrebno opazovati v luči 
možnih negativnih posledic v primeru nevključevanja v Evropsko 
unijo. Pričakujemo lahko, da bi se v primeru nevključitve v 
Evropsko unijo položaj Slovenije poslabšal, v primerjavi z drugimi 

državami, ki bodo postale članice Evropske unije. Z vstopom 
novih članic bi različne omejitve dostopa na notranji trg lahko 
postavile slovensko izvozno gospodarstvo v precej bolj neugoden 
položaj. 

Ena od posledic vključevanja v Evropsko unijo bo tudi povečanje 
konkurenčnosti slovenskih podjetij, saj bo domačemu kupcu 
popolnoma odprt trg celotne Evropske unije. Na notranjem trgu 
bodo lokalna podjetja Izpostavljena hudi konkurenci in bodo morala 
vložiti znatne napore v prestrukturiranje, nove tehnologije ter 
sodobne metode poslovanja in vodenja. Pričakujemo lahko, da 
se bosta na ta način povečali inovativnost in konkurenčna 
sposobnost slovenskih podjetij. Poleg tega pa bo novo tržišče 
omogočilo vstop slovenskim podjetjem v različne grupacije in 
podjetniške skupine ter bo vzpodbujalo strateške povezave. 

Ocenjujemo, da bodo za Slovenijo zelo pomembni dolgoročni 
učinki integracije, ki bodo nastopili postopoma s povečanjem trga 
in konkurence. Pričakovane koristi, kot posledica teh vplivov pa 
naj bi bile precej velike: dvig produktivnosti in konkurenčnosti, 
vzpodbujanje tehnoloških inovacij, pospeševanje domačih in tujih 
naložb v Sloveniji ter slovenskih naložb v državah članicah 
Evropske unije, dostop do novih tehnologij in znanj, boljše 
izkoriščanje virov itd. 

S polnopravnim članstvom v Evropski uniji se bo za Slovenijo 
postavilo tudi vprašanje vključitve v Ekonomsko in monetarno 
unijo (EMU). Slovenija še ne izpolnjuje vseh maastrichtskih 
konvergenčnih kriterijev za vključitev v EMU. Ocenjujemo, da naj 
bi bili stroški vključevanja v EMU, zaradi podobnosti strukture 
slovenskega izvoza strukturi izvoza med članicami Evropske 
unije manjši, kot pa bi bili sicer. Zaradi omenjene podobnosti 
strukture izvoza naj bi bile različne težave izvoznega 
gospodarstva, ki bi potrebovale uporabo deviznega tečaja za 
popravo mednarodne konkurenčnosti, tudi manjše. Slovenija lahko 
pričakuje določene prednosti in neto koristi od integriranja v 
Ekonomsko v monetarno unijo. 

Od osamosvojitve leta 1991 dalje je Slovenija monetarno suverena 
država z lastno nacionalno valuto in avtonomno monetarno 
politiko. Zaradi izgube monetarne suverenosti in nacionalne valute 
bi vključitev v EMU imela tudi psihološki učinek. S tem problemom 
pa se bodo morale soočiti tudi druge države članice Evropske 
unije. % 

Ocena možnih vplivov in posledic vključevanja Slovenije v 
Evropsko unijo na področju kmetijstva je zelo kompleksna, saj je 
odvisna predvsem od Skupne kmetijske politike Evropske unije 
(CAP) in njenega nadaljnega razvoja po letu 2000 oz. nujnih 
sprememb le-te ob vstopu novih članic. Po drugi strani pa bodo ti 
vplivi odvisni tudi od različnih možnih scenarijev vključevanja 
Slovenije v to politiko. 

Ne glede na to kdaj bo Slovenija postala članica Evropske unije in 
v kakšnem obsegu se bo vključila v skupno kmetijsko politiko 
Evropske unije, je za slovensko kmetijstvo in kmetijsko politiko 
odločilnega pomena takojšnje in celovito prilagajanje. Izredno 
pomembne bodo preusmeritve kmetijske in regionalne politike 
(ob upoštevanju modelov interveniranja v okviru Skupne kmetijske 
politike Evropske unije), strukturne spremembe v kmetijstvu ter 
vzpostavljanje učinkovitih mehanizmov za delovanje trga. 

Liberalizacija trgovine s storitvami bo pomenila povečanje obsega 
menjave storitev med državami, kakor tudi pravico do 
ustanavljanja pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo storitvene 
dejavnosti, v drugih državah. To bo tudi pomenilo povečano 
prisotnost ponudnikov storitev iz držav članic Evropske unije na 
slovenskem tržišču, zlasti na področju različnih finančnih in 
poslovnih storitev. V luči vključevanja v Evropsko unijo ima 
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Slovenija v primerjavi z večjimi gospodarstvi dolgoročno določene 
potencialne komparativne prednosti pri nekaterih storitvenih 
dejavnostih. 

t 
Večja prisotnost ponudnikov storitev bo povečala konkurenco in 
bo vplivala na izboljšanje kakovosti, nižje cene in raznovrstnost 
ponudbe ter uporabo novih tehnologij in znanj. Posredno bo večja 
konkurenca vplivala tudi na učinkovitost In konkurenčnost 
celotnega gospodarstva. Največ težav in stroškov s prilagajanjem 
novim razmeram bodo imele tiste dejavnosti, ki so do sedaj uživale 
domačo zaščito (npr. telekomunikacije, prevozne storitve). 
Domače storitvene dejavnosti se bodo morale v večji meri 
usmerjati v tiste segmente, ki bodo zahtevali visoke vložke znanja 
in informacijskih tehnologij. Svojo učinkovitost in konkurenčnost 
bodo morale storitvene dejavnosti povečati z dolgoročnimi 
strateškimi povezavami s partnerji iz držav Evropske unije. 

Na področju človeških virov bodo koristi vključevanja v Evropsko 
unijo precejšnje: široke možnosti izobraževanja in usposabljanja, 
mobilnost slovenskih in tujih strokovnjakov, sproščene možnosti 
za delo kjerkoli v okviru Evropske unije ter neoviran pristop do 
velikih znanstvenih potencialov in sodelovanje v vseh 
raziskovalnih programih Evropske unije. 

S polnopravnim članstvom Slovenije v Evropski uniji bomo soočeni 
z migracijskimi tokovi med Slovenijo in državami članicami 
Evropske unije. Vplivi in posledice pridružitve Slovenije k Evropski 
uniji na razvoj zaposlenosti v Sloveniji, je potrebno ocenjevati po 
eni strani z vidika vpliva na pretok delovne sile ter na obseg in 
kvalifikacijsko strukturo ponudbe delovne sile in po drugi strani z 
vidika vpliva na gospodarsko rast ter povpraševanje po delovni 
sili. 

Osnovno vprašanje je, kako bo postopno sproščanje sedanje 
zunanjetrgovinske zaščite domačih sektorjev vplivalo na 
spodbujanje njihove konkurenčne sposobnosti ter v kakšni meri 
bodo podjetja še naprej povečevala svojo konkurenčno 
sposobnost na račun zmanjšanega zaposlovanja. Pri tem bo 
pomemben faktor odločanja predstavljala višina bruto stroškov 
dela, ki so sedaj v delovno intenzivnih panogah relativno višji, kot 
v nekaterih drugih evropskih državah, kjer izdatke za socialno 
zavarovanje delno krijejo tudi iz drugih davčnih virov in ne le iz 
prispevkov na bruto plače. 

2.3.2 Stroški članstva 

Stroški, ki bodo nastali zaradi vključitve Slovenije v Evropsko 
unijo nikakor niso zanemarljivi. V grobem jih je mogoče razvrstiti 
na posredne in neposredne. 

Posredni stroški 

Najpomembnejši sta dve skupini posrednih stroškov zaradi 
vključitve: 

t Oportunitetni stroški vključitve oziroma stroški izgubljenih 
priložnosti Slovenije zaradi vključitve v Evropsko unijo. Gre za 
prenos dela nacionalne suverenosti na institucije Evropske 
unije. Glavne značilnosti prenosa suverenosti so: 

• prevlada prava Evropske unije nad slovenskim nacionalnim 
pravom, v skladu z načelom subsidiarnosti; 

* upoštevanje in izvajanje skupne zunanje in varnostne politike; 

• podrejanje skupnim politikam na gospodarskem področju 
(monetarna in fiskalna politika, trgovinska, kmetijska, 
industrijska in prometna politika ter politika konkurence, javnih 
nabav itd.). 

Vsekakor pa je potrebno upoštevati, da suverenost Slovenije tudi 
sedaj ni absolutna saj se mora Slovenija na političnem, varnostnem 
in gospodarskem področju prilagajati obstoječim političnim in 
gospodarskim razmeram. 

Z Stroški, ki bi jih Slovenija morala plačati tudi, če se ne bi vključila 
v Evropsko unijo. Gre za stroške, ki jih mora Slovenija pokriti 
v vsakem primeru, če želi postati sodobna in gospodarsko 
močna država. To so predvsem stroški tranzicije v razvito 
tržno gospodarstvo in socialno urejeno družbo, stroški 
stabilizacije gospodarstva in njegove transformacije v smeri 
večje konkurenčne sposobnosti, stroški liberalizacije zunanje 
trgovine ipd. 

Dejstvo je, da velik del teh stroškov Slovenija že zdaj pokriva v 
obliki velike strukturne nezaposlenosti in njenih neposrednih in 
posrednih družbenih stroškov. Drugi del teh stroškov pa bo nastal 
šele, ko se bo Slovenija lotila temeljitega prestrukturiranja področja 
socialnega zavarovanja in zniževanja stroškov države. Gre za 
velike gospodarske in socialne reforme, ki jih mora Slovenija 
zaradi lastnega interesa dokončati ali vsaj uvesti pred vključitvijo 
v Evropsko unijo. Priprava na vključitev Slovenije v Evropsko 
unijo bo le pospešila izvedbo potrebnih reform in povečala njihovo 
doslednost in učinkovitost. 

Neposredni stroški 

Neposredni stroški članstva Slovenije v Evropski uniji so: 

1. Stroški prilagajanja strukturi Evropske unije, ki jih je mogoče 
imenovati tudi predvključitvene stroške. Ti stroški se nanašajo 
na: 

■ >f 'i • 
• prilagajanje celotne slovenske zakonodaje pravnemu redu 

Evropske unije ("acquis communautaire"); 
• preoblikovanje državne uprave, da bo sposobna delovati v 

okviru novih zahtev; 
• stroške izpolnjevanja konvergenčnih kriterijev za vstop v 

ekonomsko in monetarno unijo; 
• izgradnja potrebne infrastrukture za vključitev v Evropsko 

unijo. 

2. Stroški delovanja Evropske unije, ki predstavljajo prispevke 
držav članic v skupni proračun Evropske unije. Slovenija bo v 
ta namen morala odvajati del svojih proračunskih prihodkov 
od prometnega davka (davka na dodano vrednost), vse 
prihodke iz naslova carin in kmetijskih prelevmattov ter še 
nekaj dodatnih prispevkov v odvisnosti Od njene gospodarske 
moči. .'j| 'ji-i;.., 

Realne ocene kažejo, da bi bila Slovenija kot članica Evropske 
unije neto prejemnica proračunskih sredstev, predvsem iz naslova 
strukturne, regionalne in kmetijske politike. Mogoče je predvideti, 
da bi Slovenija iz proračuna Evropske unije prejemala več, kot pa 
vanj prispevala, pod pogojem, da se institucionalna ureditev in 
posamezne sektorske politike (kmetijska, regionalna, strukturna 
in socialna politika) v okviru Evropske unije ne bi bistveno 
spremenili, ko se bodo vanj vključevale nove članice. Kot najbolj 
razvita med državami kandidatkami bi Slovenija vsekakor stala 
proračun Evropske unije najmanj. 

■ 
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3. EKONOMSKO SOCIALNO 
PODROČJE 

3.1 KONCEPTUALNI OKVIR 

3.1.1 UVOD 

Ključni cilji Strategije gospodarskega razvoja Slovenije (SGRS) 
so: (i) hitrejša gospodarska rast z razvojnim dohitevanjem razvitih 
evropskih držav; (ii) večja konkurenčnost slovenskega 
gospodarstva; (iii) vključevanje v evropske integracije; (iv) trajna 
obstojnost gospodarskega razvoja z okoljskega, socialnega in 
nacionalno-kulturnega vidika. Eden od ključnih pogojev za 
uresničitev gornjih ciljev je članstvo Slovenije v Evropski uniji. Ta 
dokument predstavlja strategijo in pripadajočo ekonomsko in 
socialno politiko, ki je zasnovana tako, da se v Sloveniji do konca 
leta 2001 izvedejo bistvene reforme in prestrukturiranje 
gospodarstva in tako omogočijo, da Slovenija leta 2002 postane 
polnopravna članica Evropske unije. Da bi to dosegla, mora 
Slovenija v tem obdobju uspešno zaključiti proces tranzicije v 
tržno gospodarstvo. Strategija se ukvarja predvsem z 
uresničevanjem tega konkretnega cilja. V Sloveniji velja 
prepričanje, da se bo zagon, ki bo posledica procesa pristopanja 
k Evropski uniji in izpolnjevanje številnih formalnih zahtev samega 
članstva, ustvaril ugodne pogoje za nadaljne preoblikovanje 
slovenskega gospodarstva. 

3.1.1.1 Izhodišča 

S podpisom Evropskega sporazuma z Evropsko unijo in 
prizadevanji za polnopravno članstvo v tej organizaciji je Slovenija 
opredelila cilje svojega bodočega gospodarskega in socialnega 
razvoja. Ker bo sama uvedba tega cilja odločilno posegla v 
prihodnost prebivalcev Slovenije, so bile za vstop v EU že izvedene 
obsežne priprave. Glavni cilj teh priprav je bila opredelitev strategije 
gospodarskega in socialnega razvoja, ki bo po eni strani 
gospodarsko in socialno vzdržna in jo bo, po drugi strani, sprejela 
tudi širša javnost, in različni gospodarski subjekti, posebno tisti, 
ki bodo imeli ključno vlogo pri izvajanju strategije. 

Čeprav ta proces še traja, so bili že sprejeti trije dokumenti, ki 
predstavljajo temelje strategije vključevanja Slovenije v EU na 
gospodarskem in socialnem področju: (i) Strategija gospodarskega 
razvoja Slovenije (SGRS): Približevanje Evropi ■ Rast, 
konkurenčnost in integriranje (1995), (ii) Strategija ekonomskih 
odnosov s tujino: Od pridruženega do polnopravnega članstva v 
Evropski uniji (1996) in (iii) Strategija povečevanja konkurenčne 
sposobnosti slovenske industrije (1996). Poleg smernic, ki so bile 
zarisane s temi tremi strategijami, so bili za posamezne sektorje 
in področja izdelani, ali so še v postopku izdelave, tudi posebni 
strateški dokumenti. 

O teh dokumentih niso razpravljali le številni strokovnjaki, temveč 
jih je odobrila tudi slovenska vlada, pa je sprejel ali se z njimi 
seznanil tudi parlament. Čeprav predstavljajo dobro osnovo za 
nadaljne delo na področju vključevanja Slovenije v EU, pa imajo 
dve bistveni pomanjkljivosti: prvič, ponavadi vsebujejo načela in 
cilje, ki jih je potrebno doseči, ne pa podrobnega pregleda potrebnih 
ukrepov politike, niti natančnega rokovnika za njihovo izvedbo, in 
drugič, dokumenti med seboj niso v celoti usklajeni. 

3.1.1.2 Cilji in namen strategije na ekonomskem in socialnem 
področju 

Glavni cilj strategije vključevanja v EU na ekonomskem in 

socialnem področju (od tu dalje strategija) je opredeliti in zasnovati 
niz usklajenih srednjeročnih ekonomskih in socialnih politik, 
potrebnih za zaključek ekonomske preobrazbe Slovenije in 
pripravo gospodarstva na vključitev v EU. Pripravjena je bite na 
osnovi odgovorov ministrstev in Banke Slovenije na vprašalnik, 
ki ga je pripravil Urad za makroekonomske analize in razvoj (od 
tu dalje ZMAR). Temelji tudi na "Odgovoru na vprašalnik Evropske 
komisije za pripravo mnenja o prošnji RS za članstvo v EU" iz leta 
1996 in na "Dopolnjenem odgovoru" istega vprašalnika. 

Strategija ima štiri operativne cilje: (i) analizirati doseženo raven 
ekonomske in socialne preobrazbe Slovenije; (ii) določiti specifične 
cilje posameznih sektorjev in področij; (iii) začrtati usklajen sistem 
reform in ukrepov ekonomske politike, ki so potrebni za dosego 
teh ciljev; (iv) vzpostaviti primerne mehanizme za nadzorovanje 
izvajanja reform in ukrepov. Strategija je torej dokument, ki na 
osnovi že sprejetega in uveljavljenega ocenjuje sedanje stanje in 
najpomembnejše probleme, opredeljuje vmesne cilje in predlaga 
sosledje ukrepov politike. 

Strategija se dotika tudi določenih vprašanj, ki jih je izpostavila 
Evropska komisija v nedavno izdanem dokumentu Agenda 2000 
- Mnenje Komisije o prošnji Slovenije za članstvo v Evropski uniji 
(Bruselj, julij 1997). V dokumentu Evropska komisija ocenjuje 
pripravljenost Slovenije na vključitev, strategija pa gre v številnih 
primerih dlje od zahtev Komisije. 

Osnovni namen strategije je, da je uporabna in izvedljiva. 
Pripravljena mora biti tako, da omogoča: (i) opredelitev domačih 
gospodarskih in socialnih politik v obliki izvedljivih ukrepov, ki 
upoštevajo dani institucionalni okvir za oblikovanje ekonomske 
politike. Ti ukrepi naj bi bili istočasno usmerjeni h zaključevanju 
preobrazbe v tržno gospodarstvo in približevanju Evropski uniji- 
(ii) redni dialog z Evropsko komisijo glede predpristopnega 
procesa v Sloveniji, ki naj presega naštevanje splošnih ciljev in 
strategij, temveč naj temelji na plodni razpravi o politikah in njihovih 
posledicah. Te izmenjave mnenj naj bi bile koristne za obe strani. 
Po eni strani bi izboljšale obveščenost Evropske komisije o 
napredku slovenskega gospodarstva na poti približevanja EU, 
po drugi strani pa bi Sloveniji omogočale izkoriščanje znanja in 
informacij Evropske komisije na področjih makroekonomskih in 
strukturnih politik. 

3.1.1.3 Struktura dokumenta 

Strategija je razdeljena na štiri dele. 

Prvi del: osnovnim zahtevam vključevanja v EU sledi splošna 
analiza sedanjega stanja gospodarstva in problemov, ki jih bo 
potrebno rešiti v prihodnjih letih, če bo Slovenija želela uspešno 
zaključiti proces tranzicije/vključevanja. Ta analiza se osredotoča 
na časovno sosledje ukrepov, ki jih bo potrebno sprejeti v 
naslednjih letih, ter na izbor reform, ki so ključne za uspešen 
zaključek procesa tranzicije/vključevanja. Izpostavlja tudi bistvena 
vprašanja, ki so se pojavila ob izdelavi strategije, in prikazuje, 
kateri makroekonomski procesi so povezani z njenim 
uresničevanjem v primerjavi s stanjem "status quo", to je njenim 
neuresničevanjem. 

Drugi in tretji del strategije prikazujeta natančno analizo stanja in 
potrebne ukrepe po posameznih sektorjih. Drugi del vključuje 
makroekonomski okvir in pogoje za uspešno ekonomsko 
približevanje EU. Prične se z razpravo o monetarni politiki in 
potrebnih pogojih za zniževanje inflacije in obrestnih mer na 
primerljivo evropsko raven (oddelek 2.1); obravnava fiskalno 
politiko, ki bo potrebna za ohranjanje stabilnega javnega 
financiranja, (oddelek 2.2), nato ocenjuje pomen primerne 
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dohodkovne politike za makroekonomsko stabilnost (oddelek 
2.3), ter zaključi s predstavitvijo politike mednarodnih odnosov, ki 
bi pospešila izpeljavo potrebnih reform (oddelek 2.4). 

Za razvoj stabilnega gospodarstva, ki bi hkrati izpolnjevalo 
zahtevane pogoje Evropske monetarne unije (EMU), to je znižanje 
in ohranjanje nizkih stopenj inflacije, mora biti makroekonomska 
politika podprta s celo vrsto strukturnih sektorskih reform. Te 
strukturne reforme, ki jih strategija obravnava v tretjem delu, so 
usmerjene k povečevanju mednarodne konkurenčnosti 
slovenskega gospodarstva in k izdelavi socialno in okoljsko 
vzdržnih politik. Uvodni del obravnava področje liberalizacije cen 
in konkurence, ki je osnovni pogoj za članstvo v notranjem 
evropskem trgu (oddelek 3.1). Naslednja dva oddelka (3.2 in 3.3) 
obravnavata reforme podjetij in finančnega sektorja, ki so 
ključnega pomena za izboljševanje učinkovitosti gospodarstva in 
zmožnosti prilagoditve gibanjem povpraševanja na domačen in 
tujih trgih. Trajna gospodarska rast in vključitev v EU zahtevata 
tudi precejšnje investicije v infrastrukturo in sta povezani s 
prestrukturiranjem javnih gospodarskih služb (oddelki 3.4 do 3.6). 
Za preoblikovanje gospodastva v uspešno tržno gospodarstvo 
bodo potrebne določene strukturne prilagoditve na področju 
proračuna in nadaljevanje davčne reforme, posebno uveljavitev 
davka na dodano vrednost - DDV (oddelek 3.7). V okviru hitrih 
ekonomskih sprememb so reforme na trgu dela in na področju 
socialne varnosti ključnega pomena za izboljšanje učinkovitosti 
gospodarstva, in sicer s povečanjem mobilnosti delovne sile in z 
ohranjanjem socialne vzdržnosti tranzicije (oddelki 3.8 in 3.9). 
Naslednji oddelek (3.10) obravnava vključevanje v EU na področju 
kmetijstva. Kar zadeva ekološka vprašanja, je v predpristopnem 
obdobju najprej potrebno prilagoditi institucionalno strukturo, pro- 
cedure in pristope. Ta prizadevanja bodo spremljale dodatne 
investicije, ki bodo zmanjševale obstoječo vrzel med Slovenijo in 
EU na tem področju (oddelek 3.11). Posledice preobrazbe 
gospodarstva ned regijami ne bodo enakomerno porazdeljene. 
Ta vprašanja bo potrebno rešiti z regionalno politiko, ki bo imela 
za cilj zmanjševanje regionalnih razlik (oddelek 3.12). V zadnjem 
oddelku (3.13) so obravnavana skupna pravila delovanja 
notranjega trga EU. 

Vsaka makroekonomska ali strukturna politika, ki je obravnavana 
v drugem in tretjem delu strategije, bo poskušala odgovoriti na 
naslednja vprašanja: 

Kam želimo? To vprašanje se nanaša na analizo ciljev strategije 
z vidika dokončanja gospodarske tranzicije in izpolnjevanja 
kriterijev za vključitev v EU. 

Od kod prihajamo, kaj je bilo že strnjeno in kakšno je trenutno 
stanje? To vprašanje se nanaša na analizo dosedanjih dosežkov 
in na trenutno stanje, s poudarkom na danih omejitvah, problemih 
in vprašanjih na posameznih področjih. 

Kakšne bodo osnovne usmeritve politike pri premagovanju danih 
omejitev in reševanju problemov, kot tudi pri prilagajanju zahtevam 
za vključevanje y EU? To vprašanje se nanaša na določitev 
ukrepov in instrumentov politike, potrebnih za prilagoditev 
gospodarstva pritiskom konkurenčnega trga in zahtevam 
notranjega trga EU. 

Četrti del strategije predstavlja matriko potrebnih politik, ki 
povzemajo cilje strategije, osnovne ukrepe, ki jih bo potrebno 
sprejeti in uveljaviti in njihov vrstni red. 

Strategija ima dve prilogi. Priloga 1 je Ciljni razvojni scenarij - 
projekcije glavnih makroekonomskih kategorij do leta 2001. 
Scenarij temelji predvsem na SGRS, za novejše podatke pa na 
Pomladanskem poročilu 1997 ZMAR. Scenarij ne odraža v celoti 
vseh predpostavk in posledic, ki jih predvideva strategija. Priloga 
2 vključuje Pregled pričakovanih makroekonomskih učinkov 

integracije v EU. 

3.1.1.4 Organizacija "Konceptualnega okvirja in problemskega 
povzetka" 

Konceptualni okvir in problemski povzetek predstavljata skrajšano 
inačico strategije. Natančneje, ta dokument vsebuje prvi in četrti 
del strategije. 

3.1.2 SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA 

3.1.2.1 Institucionalni okvir 

Slovenija je 13. aprila 1992 vzpostavila diplomatske odnose z EU. 
10. junija 1996 je Slovenija formalno zaprosila za članstvo v EU in 
še isti dan je podpisala Evropski sporazum z Evropsko unijo. 
Državni zbor RS je ratificiral Evropski sporazum 15. julija 1997, 
vendar ga mora ratificirati še nekaj evropskih držav. Do tedaj je v 
veljavi Začasni sporazum, ki je bil sprejet 1. januarja 1997, in 
ureja področje trgovine in vseh s trgovino povezanih področij iz 
Evropskega sporazuma. Ko bo Evropski sporazum ratificiran, bo 
predstavljal pravno osnovo za odnose med Slovenijo in Evropsko 
unijo. Predstavljal bo okvir za pravni dialog, pospeševal trgovino 
in ekonomske odnose med Slovenijo in EU, osnovo za tehnično 
in finančno pomoč EU in primeren okvir za postopno integracijo 
Slovenije v EU. 

3.1.2.2 Zahteve vključevanja v EU 

Slovenija, kot tudi ostale kandidatke, bodo morale za priključitev 
EU izpolnjevati vrsto pogojev. Glede teh pogojev je Evropski svet 
junija 1993 v Kobenhavnu zapisal: 

"tiste pridružene članice Srednje in Vzhodne Evrope, ki želijo 
postati članice Unije, naj to postanejo. Države se lahko vključijo 
takoj, ko bodo sposobne prevzeti obveznosti članstva in bodo 
izpolnjevale gospodarske in politične pogoje. Zahteve za članstvo 
so: 

- da je kandidatka dosegla stabilnost institucij, ki zagotavljajo 
demokracijo, pravno državo, zaščito človekovih pravic in 
spoštovanje in zaščito narodnostnih manjšin; 

- obstoj delujoče tržne ekonomije in sposobnost soočanja s 
konkurenčnim pritiskom in tržnimi silami znotraj EU; 

- sposobnost prevzema obveznosti, ki izhajajo iz članstva, 
vključno s prizadevanji za doseganje ciljev politične, ekonomske 
in monetarne unije." 

Decembra 1995 je Evropski svet v Madridu, v kontekstu 
predpristopne strategije, opozoril na potrebo "da države prosilke 
ustvarijo pogoje za postopno, usklajeno integracijo, posebno 
preko: 

- razvoja tržne ekonomije, 
- prilagoditve svojih administrativnih struktur, 
- vzpostavitve stabilnega ekonomskega in monetarnega okolja." 

Poleg tega je Evropska komisija leta 1995 izdala Belo knjigo, ki 
določa zakonodajo, ki jo bodo morale kandidatke uveljaviti in 
prenesti v svojo lastno zakonodajo, da bodo uveljavile t.i. acquis 
communautaire. Bela knjiga tudi opozarja na tiste elemente, ki 
bodo bistveni za uveljavitev nortanjega trga EU in jih je zato 
potrebno obravnavati kot prioriteto. 

Najpomembnejša načela, ki stojijo za zahtevami za vključitev v 
EU, posebno kar zadeva sodelovanje na notranjem trgu EU, so 
tako imenovane "štiri svobode". 
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3.1.2.3 "Štiri svobode " 

Notranji trg EU brez meja, na katerem je zagotovljen prost pretok 
blaga, oseb, storitev in kapitala ("štiri svobode") je bistvo 
integracijskega procesa EU. Pod Začasnim evropskim sporazu- 
mom je Slovenija dosegla že precejšen napredek v pripravah na 
članstvo v EU. Kljub temu pa mora Slovenija storiti še precej, da 
bo zadostila pogojem, ki jih vključujejo zahteve notranjega trga 
EU. 

Najbolj obširna določila Evropskega sporazuma obravnavajo 
prosto gibanje industrijskega blaga, vključno s t.i. "občutljivimi 
proizvodi", kot so jeklo, premog, oblačila in tekstilije. Evropski 
sporazum predvideva vzpostavitev območja svobodne trgovine 
za vse proizvode, razen kmetijskih, do konca leta 2001. Slovenija 
pospešeno liberalizira svoj trgovinski režim. Uveljavljanje določil 
Evropskega sporazuma bo v naslednjih letih še prispevalo k 
prostemu pretoku blaga. Kar je še preostalo na področju trgovine, 
se nanaša predvsem na ukrepe notranjega trga, ter z njim 
povezane tehnične ovire. Slovenija mora v prvi vrsti okrepiti 
uskladitev tehnične zakonodaje, standardizacije in sistema 
ocenjevanja ustreznosti ter razviti kadre, znanje in institucije, da 
bi zagotovila izvajanje zakonodaje. 

Svoboda opravljanja storitev in (z njimi povezana) pravica do 
ustanavljanja, dana tujim podjetjem in državljanom EU, je v 
Evropskem sporazumu obdelana različno globoko. Pravica 
ustanavljanja je v Evropskem sporazumu na splošno obdelana z 
načelom postopnega uveljavljanja t.i. "nacionalnega tretmana". 
Slovenija je to načelo že sprejela z nekaj izjemami na področju 
finančnih storitev in tistih povezanih z nepremičninami. V obdobju 
dogovorjenega prehodnega obdobja Evropskega sporazuma naj 
bi bile te izjeme odpravljene. Drugo zadeva ključne sektorje 
infrastrukture, pri katerih svobode nuđenja storitev in vstopa 
potencialnih domačih in tujih ponudnikov ne ovira pravica do 
ustanavljanja, temveč (pravno določen) monopolni položaj 
obstoječih ponudnikov storitev. 

Svoboda opravljanja storitev med podjetji in potrošniki iz Slovenije 
in iz EU - preko-mejna trgovina s storitvami - je nekoliko bolj 
zapletena. Zahteva namreč spreminjanje domače regulative 
stroritvenega sektorja in omogočanje nuđenja storitev z ozemlja 
ostalih članic brez pogoja ustanovitve komercialne prisotnosti. 
Težave pri uveljavljanju te svobode bodo različne v posameznih 
storitvenih sektorjih. Učinki v sektorju finančnih storitev zahtevajo 
posebno pozornost. Opravljanje finančnih storitev zaupnega 
značaja zahteva trden sistem nadzornih organov in predpisov o 
obvladovanju tveganj. V primeru preko-mejnega opravljanja 
storitev ima posebno mesto tesno sodelovanje med nadzornimi 
organi. 

Pravica do ustanavljanja je tesno povezana s svobodo prostega 
gibanja kapitala, ki je potreben za ta namen. Evropski sporazum 
uvaja načelo prostega pretoka kapitala med Slovenijo in EU. To 
načelo se uveljavlja v prehodnem obdobju postopno od trenutka, 
ko stopi v veljavo Evropski sporazum In sicer se nanaša na 
neposredne investicije podjetij, ki že obstajajo v Sloveniji, in na 
podružnice podjetij (in podjetniške posameznike) iz EU. Obstaja 
cela vrsta razlogov, zakaj pritok neposrednih tujih investicij v 
Slovenijo ni bil obsežnejši. Najpomembnejši razlog je majhen 
domači trg in svojstven sistem privatizacije. Po drugi strani pa se 
je proces liberalizacije kapitalskih tokov, še posebno vhodnih 
portfolio investicij v Slovenijo, upočasnil zaradi spremenljive, 
nestanovitne narave teh tokov, ki na majhnem slovenskem 
monetarnem področju zmanjšuje monetarno stabilnost. Z 
zaključkom množične privatizacije, sprejemom Zakona o 
prevzemih (že sprejet) in Zakona o deviznem poslovanju (leta 
1998) pa bo tujim neposrednim investitorjem v celoti zagotovljen 
"nacionalni tretma". V skladu z Evropskim sporazumom bodo 

prav tako ukinjeni obvezni brezobrestni pologi za tuja finančna 
posojila. Problem tujih portfolio investicij ostaja nerešen zaradi 
majhnega monetarnega področja v Sloveniji. Evropski sporazum 
predvideva ukinitev omejitev na portfolio investicije v štirih letih po 
sprejetju Evropskega sporazuma. 

Zadnja svoboda se nanaša na gibanje državljanov, ki želijo 
opravljati delo ali storitve v drugi državi EU. Zahteva se nanaša 
tako na delavce, ki opravljajo delo t.i. "modrih ovratnikov", kot tudi 
na strokovnjake, ki opravljajo regulirane storitve. V prihodnjih letih 
bo zaposlovanje tujih delavcev močno odvisno od razmer na trgu 
delovne sile. Kljub temu pa bo potrebno čimprej odpraviti obstoječa 
neskladja v zakonodaji zaposlovanja tujcev. Tako bo Slovenija 
zagotovila: (i) enako obravnavanje tujih delavcev kar zadeva 
delovne pogoje, ostale prejemke in odpuščanje; (ii) socialni sistem 
v katerem tuji delavci ne bodo prikrajšani za pridobljene pravice 
zaradi svoje mobilnosti. Prost pretok delovne sile se bo spodbujal 
s sporazumi o medsebojnem priznavanju diplom in sporazumov 
o opravljanju storitev ter dela na podlagi pogodb o sodelovanju. 
Uvedba pravice do prostega pretoka delavcev zahteva 
spremembo zakonodaje, še preden Slovenija postane polno- 
pravna članica EU. Še posebno pravila, ki zadevajo dostop tujih 
delavcev do zaposlitve, bodo morala biti za delavce iz EU 
narodnostno nediskriminatiorna. 

3.1.3 CILJI, VSEBINA IN ČASOVNI OKVIR 
STRATEGIJE 

3.1.3.1 Časovna dinamika in prioritete 

Da bi Slovenija izpolnila pogoje za uspešno vključevanje na 
ekonomskem in socialnem področju (doseganje trajne rasti v 
pogojih enotnega trga in sprejem acquis communautaire) mora 
uspešno dokončati naslednje reforme: (i) ekonomsko stabilizacijo; 
(ii) ekonomsko tranzicijo, ureditev lastninskih pravic in izvedbo 
strukturnih reform, potrebnih za delovanje tržne ekonomije; (iii) 
sprejeti pravila in predpise za dosego zahtevane stopnje 
kompatibilnosti z gospodarstvi ostalih udeleženk na notranjem 
trgu, to je s članicami EU. 

Časovni razpored reform je ključnega pomena za njihovo 
uspešno dokončanje. Gospodarska sitabilizacija je osnovni 
predpogoj, saj nobeno tržno gospodarstvo ne more uspešno 
delovati, če niso odpravljene glavne makroekonomske ovire ali 
če se trajno ohranjata javnofinančni in plačilnobilančni primanjkljaj. 
Makroekonomsko stabilnost je, potem ko se jo enkrat doseže, 
potrebno tudi ohranjati, saj je le-ta predpogoj za uspešnost 
strukturnih ukrepov (posebno liberalizacijo cen in trgovine), ki so 
potrebni za preoblikovanje v tržno ekonomijo. Strukturni ukrepi 
morajo torej stabilizacijo dopolnjevati, le-ta pa je predpogoj za 
njihovo uspešno izpeljavo. Če se stabilizacijo doseže brez podpore 
strukturnih ukrepov, bi se povpraševanje sicer ustrezno 
zmanjšalo in prilagodilo ponudbi, vendar se viri, ki bi spodbujali 
ponudbo, ne bi ustrezno prilagodili in gospodarstvo bi postopoma 
zašlo v vse hujše težave. Če se strukturni ukrepi izvajajo brez 
podpore splošne stabilizacije, je njihov učinek lahko prav nasproten 
od željenega, saj povzročajo predvsem višjo inflacijo in primanjkljaj 
na tekočem računu. Tretji paket ukrepov - sprejem acquis 
communautaire - je za vključevanje prav tako nujen. V mnogih 
primerih že njihovo uresničevanje prinaša pomembne strukturne 
reforme, ki podpirajo tranzicijo. Očitno je torej, da morajo strukturni 
ukrepi dopolnjevati stabilizacijo in ukrepe tranzicije, ne morejo pa 
jih nadomestiti ali prehitevati. 

Cilj srednjeročne pristopne strategije je, da Slovenijo pripravi, da 
do konca leta 2001 postane enakovreden partner na notranjem 
trgu EU. Drugemu paketu reform, ki se nanaša na zaključek 
gospodarske tranzicije, bo potrebno posvetiti največ pozornosti. 
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Gospodarska stabilizacija, ki je osnovni predpogoj za doseganje 
zastavljenih ciljev, je v Sloveniji že skoraj dosežena. Inflacija se je 
znižala na enoštevilčno raven, javnofinančni in plačilnobilančni 
račun sta praktično uravnotežena. Za nadaljne zniževanje inflacije 
in ohranjanje fiskalnega ravnovesja pa ne bo zadostovala le 
gospodarska stabilizacija, temveč bo potrebno tudi globje 
gospodarsko preoblikovanje. Glavna ovira za znižanje preostale 
inflacije je nezadostna konkurenca v podjetniškem in finančnem 
sektorju in iz tega izhajajoči togi cenovni mehanizmi. Tudi rastoči 
primanjkljaj socialnih sektorjev bo težko obrzdati brez radikalnih 
reform. Te reforme pa bodo neizvedljive brez dobro delujočega 
podjetniškega in finančnega sektorja, ki bosta sposobna prispevati 
k financiranju mehanizmov socialne varnosti, ne da bi pri tem 
izgubila svojo konkurenčnost. Obenem pa bosta vzpodbudila tudi 

prenos dela izvajanja storitev javnega sektorja na trg. 

Nadaljevanje preoblikovanja podjetniškega in finančnega sektorja 
pa je prav to, kar gospodarska tranzicija dejansko pomeni. Čeprav 
je bil dosežen že precejšen napredek, pa le-ta ostaja glavna 
skrb. Proces formalnega lastninskega preoblikovanja je zaključen, 
večina podjetij je že prestrukturiranih in sanacija bank je končana. 
Tako so izpolnjeni osnovni pogoji za oblikovanje tržnega 
gospodarstva, ki se bo srednjeročno lahko kosalo s pritiski 
enotnega trga. Ti pogoji pa so bili izpostavljeni tudi v dokumentu 
Agenda 2000 in Mnenju Evropske komisije o prošnji Slovenije za 
Članstvo v EU. Vendar pa še ni dokončno izpolnjen temeljni 
predpogoj za ohranjanje tržnega gospodarstva, to pa je 
dobičkonosen podjetniški sektor, kar je prikazano v spodnji tabeli. 

Podjetja do tipu lastništva (1995) 
Skupaj Zasebna Tuja Notranja Zunanja Neprivatizirana Državna 

Neto dobiček (+) ali izguba (-);mil SIT 5,109 6,110 -5,992 -122 -20,802 3,204 -12,493 
Donosnost kapitala (neto dobiček/izguba na 
kapital, v %) 

5.7% 4 6% -1.3% -0.0% -8.8% 0.3% - 

Donosnost pnhodkov (dobiček, v % od 
prodaje) 

1.3% 1.5% -0.7% -0.0% -5.1% 0.8% - 

Število podjetij 
v % od skupaj 

554 
27.4% 

154 
7.6% 

617 
30.5% 

388 
19.2% 

216 
107% 

93 
4.6% 

2.023 
100% 

Število zaposlenih (v tisoč) 
v%od skupaj 

31.7 
8 3% 

20.7 
54% 

125.1 
32 9% 

106.1 
27.9% 

51.0 
13.4% 

45.6 
12.0% 

380 
100% 

Neto dodana vrednost (SIT mlrd) 
v % od skupaj 

59 
8.7% 

127 
7.1% 

154 
30.3% 

207 
29.7% 

124 
9.9% 

27 
14 2% 

697 6 
100% 

Izvoz (SIT mlrd) 
v % od skupaj 

82 
8.4% 

179 
18.2% 

217 
22.1% 

291 
29.7% 

175 
17.8% 

37 
3 8% 

981.3 
100% 

Opomba'. Zasebna: podjetja, ki so bila ustanovljena kot zasebna in niso bila predmet privatizacije po Zakonu o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (ZLPP) Tuja: ki so v večinski lasti tujih pravnih ali fizičnih oseb. Notranja in zunanja: 
privatizirana po ZLPP, ki so se v pogramu lastninskega preoblikovanja odločila za večinsko lastništvo notranjih 
oziroma zunanjih lastnikov. Neprivatizirana: (i) družbena podjetja, ki se bodo privatizirala po ZLPP, vendar še nimajo 
odobrenega programa lastninskega preoblikovanja; (ii) podjetja, ki so v lasti Sklada za razvoj in njihova hčennska 
podjetja; (iii) podjetja, ki so v večinski lasti države, vendar ne opravljajo dejavnosti javne službe in nimajo 
monopolnega položaja na trgu. Državna: v večinski državni lasti, ki opravljajo dejavnost javne službe in imajo 
monopolni položaj. Podatki so za leto 1995. 

Viri: Rems, M., Roječ, M. in Simoneti, M.: Lastniška struktura in poslovanje podjetij v Sloveniji, 
Ljubljana: ZMAR, 1997. Rezultati temeljijo na podatkih Agencije za plačilni promet in ostalih virih. 

V Sloveniji podjetniški sektor kot celota še vedno posluje z izgubo.' 
Ne gre sicer za negativno dodano vrednost, ki smo jo lahko 
zasledili na začetku procesa tranzicije pri nekaterih Srednje- in 
Vzhodnoevropskih državah, vendar pa rezultati kažejo, da se 
proces dezinvestiranja in s tem zajedanja v gospodarsko 
substanco, nadaljuje. Rezultati se razlikujejo glede na tip lastništva 
in, kot je bilo pričakovati, so najslabši v neprivatiziranih podjetjih, 
ki pa naj bi s prestrukturiranjem, privatizacijo in likvidacijo postopno 
izginila. Dokler proces še traja, stanje torej še ni zaskrbljujoče, 
pomembno pa se je zavedati, da podjetja, ki še čakajo na 
prestrukturiranje, zaposlujejo več kot 50 000 delavcev in ustvarijo 
10% dodane vrednosti in skoraj 18% skupnega izvoza. 

Ostala podjetja, ki tudi niso poslovala z dobičkom, so tista, ki so 
se privatizirala po Zakonu o lastninskem preoblikovanju in 
predstavljajo skoraj 60% skupne dodane vrednosti. Donosnost 
prihodkov in donosnost kapitala sta bila leta 1995 le rahlo negativna 
v primeru podjetij, kjer prevladujejo zunanji lastniki, in precej 
negativna v primeru podjetij, kjer prevladujejo notranji lastniki. 

' Rezultati na agregatni ravni za leto 1996, te težave potrjujejo In 
kažejo celo na poslabšanje. 

Ti podatki imajo torej pomembno sporočilo: za dokončanje procesa 
tranzicije in s tem izpolnitev pogojev za uspešno integracijo v EU, 
se bo potrebno resno soočiti s tremi ključnimi vprašanji: 
- s pogoji za zagotavljanje trajne dobičkonosnosti zunanje in 

notranje privatiziranih podjetij, ki bodo v prihodnosti predstavljala 
jedro gospodarskega razvoja; 

- s hitrim znižanjem števila velikih, neprivatiziranih, izgubarskih 
podjetij, na socialno in finančno zdržen način; 

- s pospešitvijo novih in tujih vstopov. 

Ne smemo pozabiti, da so ta tri vprašanja povezana, saj ohranjanje 
velikih, neprivatiziranih podjetij omejuje konkurenco, poleg tega 
pa absorbira velik človeški in finančni kapital, ki bi bil potreben za 
izboljšanje delovanja zasebnega sektorja. 

Za reševanje naštetih vprašanj se bo potrebno osredotočiti na 
reformo finančnega sektorja, na ukrepe, ki lahko izboljšajo 
sposobnost poslovodenja v podjetniškem sektorju, na izboljšanje 
pogojev konkurence na trgu (s posebno pozornostjo na 
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postopnem sproščanju cen, javnih gospodarskih službah in 
državnih monopolih), na reformo socialnega sektorja in reformo 
davčnega sistema. Teh reform se ne da obravnavati posamezno, 
saj bi zaostajanje ene ogrozilo napredek drugih. 

Tretja dimenzija celotne strategije - sprejetje pravil in predpisov 
EU - je neizbežna in bo pomembno dopolnjevala dokončanje 
prvih dveh. Zakonodaja se bo uvajala po principu prioritet. Prva 
prioriteta bodo pravila, ki se nanašajo na tista področja, kjer bo 
sprejetje evropskih predpisov olajšalo ali ohranjalo gospodarsko 
stabilizacijo in proces tranzicije (zakoni, ki se nanašajo na 
investicije, prevzeme, itd.). Manjša prioriteta bo dodeljena pravilom, 
ki so pomembna, pa vendarle ne ključna, za izvajanje glavnih 
reform. Če za njih ne bo veljala izrecna zahteva, da se jih sprejme 
še pred vključitvijo v EU, bo sprejem nekaterih pravil prestavljen 
na kasnejša obdobja, še posebno, če bi njihova takojšnja uvedba 
lahko ogrozila stabilizacijo gospodarstva, oziroma nedokončanje 
procesa tranzicije. Primer tega so kapitalski tokovi, ki naj bi se jih 
v primeru, da so namenjeni za neposredne tuje investicije, 
spodbudilo takoj, a bi lahko povzročali probleme pri ohranjanju 
stabilizacije gospodarstva, če bi pričeli takoj veljati tudi za portfo- 
lio investicije. 

Predpogoj za tak časovni razpored reform in ukrepov je 
nadaljevanje in nadaljne utrjevanje gospodarske stabilizacije. 
Osnovni pogoj ni toliko takojšnje znižanje inflacije na minimalne 
stopnje, kot je trajno odpravljanje strukturnih dejavnikov, ki vplivajo 
na njeno sedanjo trdoživost. 

Tako izvajanje reform kot proces vključevanja bosta lažja v pogojih 
višjih stopenj rasti. Rast ustvarja večji manevrski prostor tako 
podjetjem kot tudi javnemu sektorju. Tako bo tažje obvladovati z 
reformami povezane probleme, ki so posledica različnih, pogosto 
tudi nasprotujočih si, učinkov ekonomskih politik. 

Startegija je torej usmerjena tudi k zagotavljanju najvišje možne 
rasti, seveda v povezavi z nadaljno stabilizacijo. 

3.1.3.2 Mejniki 

Strategija, ki je obsežno opisana v drugem in tretjem delu, je tako 
kot zgradba, sestavljena iz različnih sestavin. 

a/ Temelje in glavni del zgradbe predstavlja omejeno število 
ključnih reform. Kar nekaj teh reform (še posebno reforma 
lastninskega preoblikovanja, sanacija bank in liberalizacija 
trgovine) je popolnoma ali skoraj dokončanih. Jedro zgradbe 
pa tvori dokončanje šestih preostalih reform: 

- nadaljevanje/dokončanje reforme davčnega sistema s 
poudarkom na uvedbi DDV in trošarin; 

- nadaljevanje/dokončanje reforme sistema socialne varnosti s 
poudarkom na pokojninski reformi; 

- nadaljevanje/dokončanje reforme finančnega sektorja s 
poudarkom na liberalizaciji, tuji konkurenci in privatizaciji dveh 
državnih bank in reformi zavarovalniškega sektorja; 

- liberalizacija in uvajanje konkurence, vključno s privatizacijo 
ter reguliranje javnih gospodarskih storitev; 

- uveljavljanje in doseganje liberalizacije cen in konkurence; 
- nadaljevanje/dokončanje reforme podjetniškega sektorja s 

poudarkom na prestrukturiranju in privatizaciji, oziroma 
likvidaciji neprivatiziranih podjetij in ustvarjanju pogojev za 
dobičkonosno delovanje privatiziranih podjetij. 

b/ Okvir zgradbe predstavljajo institucionalne prilagoditve in 
prilagoditve regulative za dokončanje tranzicije in pripravo na 
udeležbo na notranjem trgu EU. Le-te zagotavljajo trdnost 
zgradbe in jo ohranjajo, takšno kot je bila prvotno zamišljena. 

c/ Poleg tega pa bo potrebna še cela vrsta ekonomskih in socialnih 
ukrepov, ki bodo omogočali dnevno upravljanje gospodarstva. 
Le-ti podpirajo stabilizacijska prizadevanja in izboljšujejo 
učinkovitejšo alokacijo resursov. V zgradbi predstavljajo nujno 
vezivo. 

Tako kot vsaka zgradba, bo tudi ta kljubovala času le pod pogojem, 
da so vse sestavine pravilno in pravočasno odmerjene. Glavne 
reforme so tako pomembne, da dejansko predstavljajo ogrodje 
celotne strategije. Njihovo dokončanje je ključni pogoj za njen 
uspeh. Vsakršno zavlačevanje bo neizbežno odložilo tudi datum, 
ko bo Slovenija pripravljena na vključitev Evropsko unijo, in bo 
lahko v celoti koristila tudi prednosti vključitve. 

3.1.3.3 Izvedba strategije 

Potreba po tehnični in politični koordinaciji izvedbe strategije 

Strategija predstavlja program reform ekonomske in socialne 
politike, ki jih je potrebno oblikovati in izvesti v naslednjem 
srednjeročnem obdobju. Z izvedbo te strategije Slovenija ne bo le 
dokončala procesa tranzicije v tržno gospodarstvo, temveč bo 
tudi izpolnjevala formalne in vsebinske zahteve za vključitev v 
EU. Strategija ne ocenjuje prednosti in pomanjkljivosti slovenskega 
članstva v tej organizaciji, temveč izhaja iz dejstva, da je država 
o tem že sprejela odločitev, da postane članica EU. 

V tem trenutku še ni mogoče reči, koliko časa bo Slovenija 
potrebovala za oblikovanje in dokončanje vseh reform, ki jih 
predvideva strategija, torej, kdaj bo Slovenija pripravljena, da 
postane članica EU. Strategija, še posebno časovni razpored 
ukrepov politike, je bila oblikovana pod predpostavko, da se bo 
Slovenija polnopravno vključila v EU leta 2002. Da bo ta cilj 
izpolnjen, morajo biti naloge naštete v strategiji v celoti uresničene 
do konca leta 2001. Če se bo rok za sprejem Slovenije v EU iz 
kateregakoli razloga odložil, še lahko tudi izvedba strategije v 
skladu s tem podaljša. 

Glede na izredno širok izbor strateških ukrepov politike, je cilj 
njihove polne uveljavitve in izvedbe do konca leta 2001 precej 
ambiciozno zastavljen. Ta cilj bo možno doseči le z izredno 
intenzivnim izvajanjem strukturnih reform. Če ne bodo prav vsi, ki 
so vključeni v izdelavo, sprejetje in izvedbo teh reform, svojih 
ciljev podredili in prilagodili integraciji v EU - kar trenutno še ne 
moremo trditi, da so - bodo reforme še naprej zaostajale. 

Časovni okvir, razvrščanje sil in pogoji za uspeh 

Ciljni datum, do katerega naj bi bila dokončana večina reform in 
institucionalnih ter regulatornih prilagoditev, je konec leta 2001. 
Proti uresničitvi tega cilja pa bo delovalo kar nekaj dejavnikov. 
Zato bodo za izvedbo strategije po predvidenem planu potrebne 
preudarne politične odločitve, pogosto pa tudi tehtanje med 
različnimi nasprotujočimi si posledicami ukrepov. Dve odločitvi 
bosta še posebno pomembni: 

al Čeprav je veliko posla že opravljenega, nas čaka na poti do 
cilja še precej naporov. Na nekaterih področjih so kratkoročni 
učinki tranzicije že vidni, vendar pa so celotni pričakovani 
stroški dosti večji. Na primer, liberalizacija trgovine je podjetjem 
odprla številne možnosti, vendar jim, po drugi strani zaradi le 
delne liberalizacije cen še ni potrebno pokrivati celotnih stroškov 
svojih inputov. 
Področje, kjer bo to najbolj občutljivo, je verjetno prestruktu- 
riranje podjetij. Podjetja, ki so ostala neprivatizirana, predstavljajo 
najtežje nerešene probleme. Dokončanje prestrukturiranja bo 
torej imelo težke socialne posledice, zato bodo obstajale 
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nenehne skušnjave in pritiski, da se ta podjetja ohranja s 
pomočjo netransparentnih mehanizmov pomoči, kot na primer 
z znižanimi prispevki za socialno zavarovanje, nižjimi cenami 
energije in z ugodnimi kreditnimi pogoji, ki se dodeljujejo na 
diskrecijski osnovi. Tem pritiskom se bo potrebno upreti za 
vsako ceno, saj procesa prestrukturiranja ne bi olajšali, temveč 
bi ga le otežili. Takšne pasivne podporne politike namreč 
usmerjajo že sicer redka sredstva v usihajoče sektorje, 
namesto v pospeševanje produktivnejših dejavnosti. Poleg 
tega v sektorjih preprečujejo večjo konkurenco, saj so 
konkurenčni pogoji izkrivljeni v korist slabše poslujočih podjetij. 
Nenazadnje pa se s tem tvega večje kršitve pravil EU, kar bi 
predstavljalo tudi resno oviro v procesu vključevanja. 
Strategija za reševanje problemov teh občutljivih področij ne 
predvideva t.i. šok terapije, temveč se zavzema za upoštevanje 
naslednjih načel: čimprej naj se doseže polna transparentnost 
obstoječe prakse in postopkov; temu naj sledi objava 
ustreznega prehodnega programa odprave subvencioniranja 
in administrativnega določanja cen, tako da se bodo podjetja 
lahko pravočasno prilagodila vladni strategiji in jih predvideni 
ukrepi ne bodo presenetili. Najprej je potrebno odpraviti ukrepe, 
ki delujejo v smeri povečevanja raznih distorzij in jih ustrezno 
nadomestiti, čimprej je potrebno začeti in dokončati dejansko 
odpravljanje subvencij in različnih oblik kontrol, sicer bo njihovo 
odpravljanje še težje in bolj boleče. Lep primer tega je vpliv cen 
energije na sektor prometa. Če se cene prilagodijo v začetni 

fazi reforme, se bo prevoznikom lažje prilagoditi, kot če se 
cene dvignejo kasneje. Kasneje bo sektor, kot posledica ostalih 
tranzicijskih in integracijskih ukrepov, že odprtejši tudi za tujo 
konkurenco in se bo domačim subjektom še težje soočiti z 
višjimi cenami, še posebno, ker bodo do tedaj živeli pod umetno 
vzdrževano obliko zaščite, 

b/ Obstoječe institucije bodo izpostavljene izrednemu pritisku. 
Čaka jih obilica dela in mobilizacija vseh razpoložljivih človeških 
potencialov. Parlament in vlada bosta še pod posebnim 
pritiskom, saj bosta morala pripraviti številne reforme in sprejeti 
obsežno zakonodajo. 
Ker je šest ključnih reform, ki tvorijo jedro strategije, močno 
medsebojno povezanih, bi zavlačevanje ene od njih, bodisi iz 
političnih razlogov ali zaradi same izvedbe, pomenilo odlog 
ostalih reform. Tabela nam pomaga, da si lažje predstavljamo 
časovni okvir in vrstni red izvedbe ključnih reform, kot to 
predvideva strategija, 

c/ Dosledno in učinkovito izvajanje strategije ne bo odvisno le od 
vlade in parlamenta, temveč bodo morali sodelovati vsi 
udeleženci v gospodarskem in socialnem življenju Slovenije. 
Brez konsenza socialnih partnerjev izvajanje strategije ne bo 
učinkovito, transakcijski stroški pa bodo večji. Konsenz bo 
potreben predvsem na področju plač in ostalih prihodkov, in 
sicer v skladu z uresničevanjem ostalih ciljev znotraj določenih 
časovnih okvirjev. Bistvenega pomena je tudi, da bo ta konsenz 
pripeljal do pravil, ki se bodo v praksi uresničevala. 

Časovni razpored izvedbe ključnih reform 
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Potencialna neskladja med posameznimi cilji politik 

Eden ključnih ciljev je nadaljne znižanje inflacije na raven v ključnih 
državah EU. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi čimprejšnjo 
liberalizacijo cen, za katero so bili strateški razlogi že predhodno 
navedeni. V primeru, da liberalizacija cen ne bo pravočasna bodo 
potencialni inflacijski pritiski ostali prikriti, to pa bi problem le odložilo 
na kasnejši čas. Takrat ga bo zaradi bližine datuma vključitve še 
težje rešiti. Potrebna bi bila izredno restriktivna politika, ki pa bi 
imela hkrati zelo neugodne učinke na rast. Glede na vse te razloge 
strategija zagovarja skrbno načrtovano in zgodaj uvedeno 
liberalizacijo cen in uvedbo DDV.To bo kratkoročno sicer preprečilo 
večje znižanje inflacije, pospešilo pa bo izvedbo ključnih reform. 
Hkrati bo Banki Slovenije zagotovilo dodatni maneverski prostor 
za izvajanje učinkovite protiinflacijske politike, ki bo preprečevala 
poviševanja cen, dopuščala pa nujne prilagoditve relativnih ceri 

Naslednje področje, kjer je možen konflikt med cilji ekonomskih 
politik, je delež javno finančnih izdatkov v BDP. Cilj vlade je 
zmanjšati vlogo države v gospodarstvu in sedanja politika si 
prizadeva občutneje znižati delež javno finančnih izdatkov od 
leta 1998 do 2000. Čeprav to dolgoročno ostaja glavni cilj vlade, 
pristopna strategija kratkoročno ne dopušča njegovega 
doslednega ursničevanja. V prvih nekaj letih naj bi se namreč na 
račun zadrževanja rasti plač in socialnih izdatkov omogočalo 
dodatno investiranje in prestrukturiranje, ki pa naj bi se izkoriščala 
predvsem za lajšanje procesa tranzicije in ohranjanje rasti. 

3.1.4 MAKROEKdNOMSKI IZGLEDI ZA 
PREDPRISTOPNO OBDOBJE 

3.1.4.1 Makroekonomski učinki reform 

Izvedba reform, predstavljenih v predhodnem poglavju, po 
določenem časovnem planu bo omogočila uravnotežen in relativno 
stabilen gospodarski razvoj, ki bo odseval dosežke reform in 
hkrati vsaj delno pokrival nastajajoče socialne stroške. 

V prvih letih obdobja tranzicije/vključevanja je pričakovati nekoliko 
počasnejšo rast BDP, kar bo posledica zaključevanja privatizacije 
in prestrukturiranja podjetniškega sektorja, kot tudi potrebnih 
ukrepov politike, predvsem dohodkovne in monetarne politike, ki 
bodo preprečevali polno liberalizacijo cen, saj bi ta povzročila 
ponovno rast inflacije. Ko bodo te reforme dokončane, se bo, kot 
posledica boljše in bolj fleksibilne alokacije resursov, postopno 
dvignila tudi gospodarska rast. 

Investicije bodo glavna gonilna sila pospešene gospodarske rasti. 
Večja dobičkonosnost, odprava cenovnih nesorazmerij in 
njihovega zavirajočega učinka na investicije, boljše upravljanje 
podjetij, in ublažitev omejitev za neposredne tuje investicije bodo 
pozitivno Vpih/dli rta rast produktivnih investicij. Istočasno bo 
racionaližčtcf)6 tekočih proračunskih izdatkov ustvarila 
prepotreben prostor za povečanje tistih javnih investicij, ki morajo 
spremljati proces prestrukturiranja. To so investicije v prometno 
in telekomunikacijsko infrastrukturo, podpora manj razvitim 
regijam, varstvo okolja, itd. 

Višja produktivnost kot posledica procesa prestrukturiranja bo 
dopuščala temu ustrezno rast realnih plač in hkrati višje 
donosnosti kapitala. V skladu s tem bo pričela zmerno naraščati 
zasebna potrošnja, kar bo skupaj z rastjo investicij prispevalo k 
relativno dinamičnemu domačemu povpraševanju. 

Kljub visoki rasti podjetniških investicij, katerih uvozna vsebina je 
visoka, ni bojazni za bistvenejše poslabšanje salda na tekočem 
računu. Odprava cenovnih neskladij, posebno v sektorju 
energetike, bo pripeljala do bolj varčnega obnašanja in investicij, 
kar bo pripomoglo k znatni umiritvi rasti uvoza energije. Hkrati pa 
se v naslednjih letih, kot posledica okrevanja evropskih 

gospodarstev in izboljšane izvozne konkurenčnosti slovenskih 
podjetij po procesu prestrukturiranja, pričakuje tudi višja rast 
izvoza. Delež dolga v BDP in koeficient servisiranja dolga naj bi 
ostala še naprej obvladljiva. 

Globalna bilanca javnega financiranja bo ostala približno izravnana. 
Kljub temu, da bo proces prestrukturiranja neprivatiziranih podjetij 
in podjetij v državni lasti angažiral dodatna javnofinančna sredstva, 
pokojninska reforma pa kratkoročno ne bo prinesla bistvenega 
znižanja izdatkov, je pozitiven učinek na javnofinančne prihodke 
in izdatke pričakovati s strani gospodarske rasti, zmernega 
povišanja plač v javnem sektorju in stalnega prizadevanja 
ministrstev in vladnih ustanov za izboljšanje svoje učinkovitosti in 
zmanjšanje tekočih materialnih stroškov. To naj bi zagotovilo 
možnost vodenja uravnotežene javnofinančne politike. 

V prvih letih nadaljevanja tranzicije/vključevanja v EU se inflacija 
zaradi vpliva cenovne liberalizacije, nadaljevanja davčne reforme, 
prilagoditve cen javnih gospodarskih služb ravni učinkovitosti ter 
posledičnega premika v relativnih cenah ne bo bistveno znižala. 
Šele ko bo ta proces zaključen, bo inflacijo mogoče znižati na 
raven, ki prevladuje v evropskih državah in hkrati ohranjati stabilen 
tečaj tolarja nasproti evropski skupni valuti ECU. 

3.1.4.2 Posledice zamujanja pri izvedbi strategije 

Če bo prišlo do časovnega odloga ključnih reform, katerih pomen 
in nujnost smo poudarili že v prejšnjih poglavjih, bi bili 
makroekonomski izgledi kratkoročno lahko nekoliko ugodnejši, 
vsaj kar zadeva gospodarsko rast, saj bi se izognili negativnemu 
učinku prestrukturiranja. Srednje- in dolgoročni makroekonomski 
Izgledi pa bi bili precej bolj zaskrbljujoči. 

Če bosta zamujali reformi prestrukturiranja podjetij in liberalizacije 
cen, Banka Slovenije ne bo uspela znižati inflacije brez zelo 
restriktivne monetarne politike, s čemer pa bi ogrozila 
gospodarsko rast. Inflacija bi tako ostala prikrita, kar bi negativno 
vplivalo na dobičkonosnost slovenskih podjetij oziroma na njihovo 
konkurenčnost. Ker pa neprivatizirana podjetja in podjetja v državni 
lasti predstavljajo veliko breme za celotno gospodarstvo, in cene 
gospodarskih javnih služb pomembno vplivajo na proizvodne 
stroške podjetij, bi splošna dobičkonosnost podjetij stagnirala na 
sedanji nizki ravni. Omejena bi bila možnost podjetij za investiranje 
in s tem za modernizacijo opreme. Na koncu bi to zmanjšalo 
njihovo konkurenčnost, obenem pa bi zaradi nenaraščanja 
produktivnosti zaviralo tudi rast realnih plač. Tako bi se na koncu 
znižala tako dejanska kot tudi potencialna gospodarska rast. 

Zavlačevanje reforme finančnega sistema bi omejilo dostop podjetij 
do različnih konkurenčnih zunanjih virov financiranja, kar bi 
zaviranlo proces prestrukturiranja in modernizacije proizvodnih 
kapacitet. V primeru ohranitve sedanjega sistema prometnih 
davkov namesto uvedbe davka na dodano vrednost, bi bila 
slovenska podjetja diskriminirana v primerjavi s tujimi konkurenti, 
kar bi zaviralo specializacijo podjetij, ki pa je glavni način za 
povečevanje produktivnosti in izboljševanje konkurenčnosti. 

Posledice zavlačevanja izvedbe reform bi bile precejšnje tudi na 
področju javnega financiranja. Vladi je doslej uspelo ohranjati 
uravnoteženo globalno bilanco javnega fianciranja. Ravnotežje 
se je ohranjalo tako, da se je poslabšanje na računih socialnega 
zavarovanja krilo s transferji iz državnega proračuna, a hkrati 
izrinjalo ostale proračunske izdatke. Vendar pa srednje- in 
dolgoročno vlada ne bo sposobna niti ustrezno spremljati in 
podpirati procesa tranzicije/vključevanja preko javnofinančnih 
investicij in ukrepov na področju socialnega zavarovanja, niti 
preprečiti poslabšanja stanja na javnofinančnih računih. 
Zavlačevanje z izvedbo reform bi namreč upočasnilo 
gospodarsko rast, s tem pa tudi znižalo davčne prihode, izdatki 
za pokojnine pa bi še naprej naraščali. 
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4. USKLAJEVANJE ZAKONODAJE 
REPUBLIKE SLOVENIJE S PRAVNIMI 
AKTI EVROPSKE UNIJE 

4.1 Obstoječe stanje 

Veljavni pravni red v Republiki Sloveniji zaenkrat še vedno 
sestavljajo: 

- zakoni in drugi predpisi, sprejeti po uveljavitvi Ustave Republike 
Slovenije, to je po 23. decembru 1991, 

- zakoni in drugi predpisi, sprejeti pred uveljavitvijo ustave 
Republike Slovenije, in sicer tako slovenski kot tudi zakoni in 
drugi predpisi bivše SFRJ, ki se po prvem odstavku 3. člena 
Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije smiselno 
uporabljajo kot republiški predpisi, kolikor ni bilo s samim 
ustavnim zakonom določeno drugače in kolikor ti predpisi ne 
nasprotujejo pravnemu redu Republike Slovenije. Takšnih 
zakonov bivše SFRJ, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji, je 
še približno 50 (zakoni: o tujih vlaganjih; o medrepubliških in 
mednarodnih vodah; o geološki dejavnosti; o prometu s strupi; o 
prevozu nevarnih snovi; o prometu eksplozivnih snovi; o 
prometu vnetljivih tekočin; o odgovornosti za jedrsko škodo; o 
varstvu pred ionizirajočimi sevanji; o enotnem načinu 
ugotavljanja, evidentiranja in zbiranja podatkov o rezervah rudnin 
in talnih voda; o temeljih lastninskopravnih razmerij; o splošnem 
upravnem postopku; o pravdnem postopku; o obligacijskih 
razmerjih; o izvršilnem postopku: o mednarodnem zasebnem 
pravu in postopku; o ureditvi kolizije zakonov v določenih 
razmerjih; o prevoznih pogodbah v cestnem prometu; o zračni 
plovbi; o obligacijskih razmerjih v zračni plovbi; o pomorski in 
notranji plovbi; o delovnih razmerjih; o menici; o čeku; o potrjevanju 
novih sort kmetijskih in gozdnih rastlin; o zdravstveni 
neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe; o kontroli 
predmetov iz plemenitih kovin; o proizvodnji in prometu mamil; o 
transplantaciji, ipd.). Ustavni zakon za izvedbo ustave Republike 
Slovenije je v 1. členu določil, da predpisi in drugi splošni akti, ki 
so veljali na dan razglasitve ustave, torej na dan 23. decembra 
1991, ostanejo v veljavi; določbe predpisov, ki niso v skladu z 
ustavo, pa je treba z njo uskladiti do 31. decembra 1993. Rok za 
uskladitev republiških predpisov in za nadomestitev nekdanjih 
zveznih predpisov, ki jih je Republika Slovenija prevzela v 
uporabo do njihove nadomestitve z novimi republiškimi predpisi, 
je potekel. Ne glede na iztek roka je precej zakonov, zlasti pa 
drugih predpisov, ki še niso nadomeščeni z ustreznimi novimi 
zakoni in drugimi predpisi. Zaokrožitev pravnega reda, zlasti pa 
uskladitev vseh teh predpisov z ustavo Republike Slovenije še 
ostaja prvenstvena obveznost organov, ki sodelujejo pri pripravi 
in sprejemanju zakonov in drugih predpisov, upoštevaje zahteve 
ustave in ustavnosodne prakse ter načel, ki jih je le-ta 
izoblikovala; 

- obstoječi občinski predpisi; 
- splošni akti za izvajanje javnih pooblastil. 

4.2 Izhodišča in cilji usklajevanja zakonodaje 

Prilagajanje slovenskih zakonov in drugih predpisov pravnim 
aktom evropskih skupnosti je prav tako izjemno pomemben del 
celotnega procesa, katerega zahteve je treba upoštevati hkrati s 
pripravo in usklajevanjem zakonov in drugih predpisov z ustavo. 
To delo se je sistematično začelo izvajati od 1993. leta naprej, ko 
ie Vlada Republike Slovenije sprejela v svoj poslovnik določbo, da 
morajo predlagatelji predpisov posebej obrazložiti skladnost 

posameznega zakona ali drugega splošnega akta s pravnimi akti 
Evropske skupnosti (uredbami in smernicami) ter na podlagi teh 
smernic sprejetih nacionalnih predpisov z drugimi predpisi 
Evropskih skupnosti. Republika Slovenija je torej kot svoj 
referenčni pravni red že izbrala pravni red evropskih skupnosti in 
njihovih držav članic. Državni zbor Republike Slovfenije je prav 
tako izrazil prepričanje o potrebnosti usklajevanja slovenske 
zakonodaje in njenega približevanja pravnim aktom Evropskih 
skupnosti. 

Republika Slovenija se je poleg projekta usklajevanja zakonodaje 
z ustavo soočala z nujnimi nalogami, ki jih je treba izvajati: z 
denacionalizacijo, z lastninskim preoblikovanjem podjetij, s 
saniranjem in reorganizacijo bančnega sistema, z oblikovanjem 
javnih služb, z oblikovanjem sistema lokalne samouprave. Gre 
za projekte oziroma procese, ki še niso vsi zaključeni. 

Vsakoletni programi dela Vlade kot tudi Državnega zbora so 
obsegali vrsto zakonskih projektov, ki v posameznem letu niso 
bili dosledno izpolnjeni ter so se prenašali v naslednja leta. Na 
zakonodajnem področju so imeli prednost zakonski projekti, katerih 
namen je bil vzpostavitev potrebnih normativnih okvirjev za 
uveljavljanje trajno tržno zasnovanega gospodarskega sistema 
ter zakonski projekti za vzpostavitev in delovanje državnih organov 
in drugih institucij sistema, ki jih potrebuje Republika Slovenija kot 
pravna in socialna država. 

Za razliko od dosedanjega vsakoletnega programiranja 
zakonodajnega dela je Vlada aprila 1997 določila Triletni program 
usklajevanja zakonov, ki pa ga zdaj razširja na čas do leta 2001. 

S podpisom in z ratifikacijo Evropskega pridružitvenega 
sporazuma ter prošnjo Republike Slovenije za vstop v Evropsko 
unijo se je še okrepila zavezanost Republike Slovenije, da svoj 
celotni pravni red čimprej uskladi s pravnimi akti Evropskih 
skupnosti. V ta namen bo Republika Slovenija okrepila vse institucije 
(organe in organizacije), ki so v tem procesu udeleženi tako v 
vsebinskem kot tudi organizacijskem smislu, da bodo svoje naloge 
dejansko sposobni učinkovito opravljati. V postopku sprejemanja 
zakonodaje bodo odpravljene pomanjkljivosti in vzpostavljeni 
mehanizmi, ki bodo zagotavljali stalno sodelovanje med Državnim 
zborom in Vlado. V sam postopek pripravljanja in oblikovanja 
zakonov in drugih predpisov bodo vključeni tudi Univerzi v Ljubljani 
in Mariboru, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica 
Slovenije, druge zbornice ter druge institucije in posamezniki. 
Sprejete bodo potrebne spremembe poslovnikov Državnega 
zbora in Vlade; pripravljen bo predlog za vzpostavitev trajnega in 
učinkovitega sodelovanja med Vlado in Državnim zborom. 

Projekt harmonizacije slovenske zakonodaje s pravom Evropske 
unije mora biti nujni sestavni del celovitega programa usklajevanja 
zakonov z novo ustavo Republike Slovenije, kjer je okvirno že 
opredeljen prioritetni vrstni red priprave in oblikovanja novih 
zakonov. Gre namreč za določen, logičen, zaporeden vrstni red 
pripravljanja zakonskih projektov, da bi zakonodaja predstavljala 
čimbolj usklajeno celoto. 

Posebno vprašanje, ki se še vedno večkrat postavlja je, koliko 
moremo oziroma moramo pri oblikovanju našega novega pravnega 
reda, usklajenega z ustavo Republike Slovenije in čimbolj 
skladnega oziroma prilagojenega tudi pravu Evropske unije, 
upoštevati utečene zakonske rešitve evropskih držav 
parlamentarne demokracije, in koliko lahko svoj institucionalni in 
siceršnji pravni red ustvarimo. Že nekajkrat se je izkazalo kot 
pravilno izhodišče, da je treba tam, kjer zakonodajne rešitve niso 
objektivno pogojene in v celoti odvisne od določenih zgodovinskih, 
socialnih, političnih in drugih posebnosti določene države, prevzeti 
n|ihove rešitve in po možnosti ne ponoviti napak. Na drugih 
področjih pa je potrebno v določenem obsegu vendarle upoštevati 
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naše nacionalne, interesne, socialne, zgodovinske ter druge 
posebnosti pri oblikovanju določenih zakonov, v okviru omejitev, 
ki jih postavlja sama zakonodaja Evropskih skupnosti, ki smo se 
jo zavezali spoštovati. 

Prostora za takšne posebnosti in za specifične ureditve določenih 
zakonodajnih pristojnosti bo vedno manj, čim tesneje se bomo 
približevali pravu Evropske unije. Kljub temu pa se je potrebno 
zavedati dveh dejstev. Golo, mehanično prevzemanje 
zakonodajnih rešitev tujih držav, ne da bi vedeli, zakaj so bile kot 
takšne sprejete in kakšne posledice prinašajo v praksi, ne sme 
priti v poštev pri nobenem oblikovanju zakona. Tudi morebitni 
prevzem modernih rešitev iz določenih evropskih zakonodaj 
nikakor sam po sebi ne zagotovi zaželenih učinkov, ustvarja pa 
tudi škodljivo iluzijo o vsemogočnosti prava. 

Samo oblikovanje posameznih zakonov, njihov sprejem v 
Državnem zboru in objava v uradnem listu še ne pomeni, da je 
delo opravljeno. S tem se šele začenja najpomembnejša oziroma 
najtežja faza, faza uveljavljanja in uporabljanja zakona. Če ni dovolj 
domišljen in dovolj jasen sam koncept zakona, če niso spoznane 
vse ključne posledice, ki jih zakonodajalec želi z oblikovanjem 
zakona, je seveda težko pričakovati, da bo zakon spoštovan in 
da se bo brez večjih težav izvajal v praksi. Ker nam v Republiki 
Sloveniji vendarle primanjkuje določenih izkušenj, je potrebno 
čimprej prenesti tuje znanje tudi k nam. Tudi Republika Slovenija 
mora postati subjekt, ki bo ustvarjalno iskal nove rešitve in bo 
dovolj iniciativna tako pri iskanju novega, kakor tudi pri 
sprejemanju že preizkušenih zakonskih in drugih rešitev, ne pa 
sredina, ki bi nekritično in le mehanično prevzemala tuje rešitve, 
ne da bi dejansko vedela, kaj s tem prevzema. V celotnem tem 
procesu bo seveda šlo za nič kaj lahek proces učenja, preizkušanja 
in preverjanja že sprejetih rešitev ter ustvarjalnega iskanja novih 
rešitev. 

Da bo Republika Slovenija lažje razumljiva drugim državam, 
Evropskim skupnostim ter njihovim institucijam, bo potrebno 
čimprej ključno slovensko zakonodajo korektno prevesti vsaj v 
angleški jezik. Na ta način bo najbrž odvrnjena tudi vrsta nerodnosti 
in nejasnosti ter nesporazumov, hkrati pa se bo lahko Republika 
Slovenija tudi v svetu začela kazati kot pravna država, ki ima 
razviden in urejen pravni red. 

Seveda prihaja in bo prihajalo pri izredno obsežnem zakonodajnem 
delu, pri oblikovanju in sprejemanju zakonov do nekaterih napak, 
nejasnosti, tudi nekaterih protislovij, ki jih je treba sproti obvladovati 
in odpravljati. 

Do marsikatere napake in nejasnosti ne bi prišlo, če bi bili zakonski 
projekti pripravljeni tako, da bi poleg samega zakonskega besedila, 
oblikovalci pripravili jasno zasnovo vseh potrebnih izvršilnih 
predpisov (uredb, odlokov, pravilnikov, odredb in navodil). Ob 
tem bi se lahko izognili tudi nekaterim očitkom o pretiranem 
normiranju z zakoni, oziroma pretiranem normiranju nasploh, če 
bi bile torej popolnoma jasne vse potrebne predpostavke za 
čimbolj dosledno izvajanje zakona. 

Cilji tako zastavljenega projekta oziroma programa usklajevanja 
slovenske zakonodaje so: 

- vzpostavitev racionalnega in čimbolj preglednega pravnega reda 
Republike Slovenije, usklajenega z ustavo Republike Slovenije; 

- uskladitev pravnega reda Republike Slovenije tudi s celotnimi 
pravnimi akti Evropskih skupnosti in Evropske unije in z dosežki 
njenega skupnostnega prava, zajetega v primarnih in 
sekundarnih (acquis communautaire) pravnih virih Evropskih 
skupnosti; 

- izpolniti enega od pogojev, potrebnih za vključevanje in vključitev 
Republike Slovenije v Evropsko unijo kot polnopravne članice 

(ob potrebnem zakonskem zagotavljanju oziroma varovanju 
nacionalnega interesa - v skladu s standardi, ki jih imajo na tem 
področju države - članice Evropske unije); če na posameznih 
področjih ne bo mogoče takoj prevzeti prava Evropske unije, 
bo Republika Slovenija v skladu z Evropskim pridružitvenim 
sporazumom v pogajanjih poskušalo doseči prehodne rešitve; 

- oblikovati vse normativne podlage kot enega od pogojev in podpor 
za uveljavitev trajno tržno naravnanega gospodarskega 
sistema, odprtega v Evropo in svet ter pogojev - podpor za 
uveljavljanje Republike Slovenije kot pravne in socialne države. 

4.3 Vsebinska izhodišča 

4.3.1 Na ustavnopravni ravni 

Cilj sprememb na ustavnopravni ravni je zagotoviti okoliščine, v 
katerih bo ustava na jasen in nedvoumen način vsaj dopuščala 
možnosti za vse predvidene oblike sodelovanja v Evropski uniji 
in evropskih skupnostih. Pri tem gre za občutljiva politična 
vprašanja, zlasti v zvezi s prenosom suverenosti, ki bi jih bilo 
treba čimprej rešiti najprej na politični ravni, kjer bi moralo biti 
doseženo predhodno soglasje o: 

1. začetku pripravljalnih del za spremembo ustave; 
2. predlogu za začetek postopka za spremembo ustave in opravo 

vseh dejanj s tem v zvezi; 
3. nujnem oziroma koristnem obsegu ustavnih sprememb; 
4. rokovno opredeljenem uveljavljanju sprememb oziroma 

pripravi le-teh in odložitev odločanja v obdobje, ko bodo znane 
vse relevantne okoliščine. 

Na strokovni ravni bi bilo treba takoj začeti pripravljati gradiva za 
odločanje o spremembah ustave. Pri tem bi bilo treba upoštevati 
ne le zadeve, ki so neposredno povezane z evropskimi 
združevalnimi procesi ampak tudi tiste, o katerih v strokovni 
javnosti že dlje časa poteka razprava (npr. lokalna samouprava) 
in tiste, kjer je tako razpravo šele mogoče pričakovati (npr. 
razmerje med različnimi vejami oblasti, načini sodelovanja med 
njimi). 

V zvezi z zahtevami evropskih združevalnih procesov bi bilo 
treba odgovoriti vsaj na naslednja vprašanja: 

- odnos med Vlado in Državnim zborom (načini sodelovanja); 
- vloga lokalne samouprave (oblikovanje regij oziroma pokrajin); 
- ureditev referenduma; 
- volitve v Evropski parlament in lokalne volitve; 
- skupna zunanja in varnostna politika in sodelovanje na področju 

pravosodja in notranjih zadev (Schengenski acquis, politika viz); 
- evropsko državljanstvo; 
- monetarna suverenost in položaj Banke Slovenije; 
- morebitna kodifikacija celotne ali dela prakse Ustavnega sodišča 

v ustavi, zlasti v zvezi s pravom in pravnimi akti evropskih 
skupnosti (razdelava določb o neposredni uporabljivosti 
mednarodnih pogodb in aktov, ki jih sprejemajo institucije 
evropskih skupnosti ter politik v okviru Evropske unije). 

Posredno so z vprašanji sodelovanja v evropskih združevalnih 
procesih povezana vprašanja pravne ureditve sodelovanja države 
v mednarodnih združevalnih procesih nasploh, ne le kot stranke 
mednarodnih pogodb, temveč tudi kot članice mednarodnih 
organizacij. Zlasti bo potrebno preučiti možnosti, da bi ustava 
dala vladi več pooblastil za sodelovanje v teh procesih in njihovo 
samostojno vodenje na določenih področjih (gre za širši sklop 
vprašanj, ki zadevajo razmerja med vlado in državnim zborom) 
in njeno pooblastilo za izdajanje t.i. spontanih uredb vnesti v ustavo. 
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Navedene cilje je mogoče doseči le s strokovno utemeljeno 
pripravljenimi gradivi, ki jim mora slediti tehtna razprava na politični 
ravni, katere rezultat bo jasna in tudi navzven razpoznavna 
odločitev. 

4.3.2 Na zakonski ravni 

Za zakonsko in podzakonsko raven je bistvenega pomena 
zagotavljanje spoštovanja naslednjih načel in zahtev, ki jim mora 
ustrezati sodobna slovenska zakonodaja: 

- javnosti (širše oziroma splošne, predvsem pa strokovne); 
obstoječe oblike sodelovanja zainteresirane javnosti bodo 
razširjene na čim več področij, hkrati pa bodo izpopolnjene 
obstoječe oblike obveščanja javnosti o vseh aktualnih 
vprašanjih; 

- stroškovne sprejemljivosti (ministrstva, ki predpise pripravljajo 
sama ali jih dajejo pripravljati drugim strokovnim institucijam ali 
posameznikom, bodo pri vsakem predlogu predpisa navedla 
tudi, kdo je odgovoren za strokovno pripravo predpisa, kdo je 
predpis dejansko pripravil in navedla stroške, ki so s pripravo 
predpisa nastali; poleg tega bo ločeno izkazovanje sredstev, 
namenjenih in porabljenih za pripravo predpisov, ki se nadalje 
razdelijo na sredstva, izplačana zunanjim institucijam in sredstva, 
ki jih ministrstva porabijo za svoje delo); 

- preglednosti (prečiščena besedila predpisov, spremembe 
oziroma dopolnitve predpisov bodo jasnejše in ne smejo posegati 
v druge predpise, vacatio legis mora biti razumen); 

- razureditve - deregulacije (država naj si pridrži urejevalne 
pristojnosti samo v tistem obsegu, ki je nujen zaradi narave 
pravic in obveznosti, ki so na določenem področju priznane; na 
vseh ostalih področjih naj prepusti možnost samostojnega 
urejanja samim subjektom oziroma njihovim strokovnim 
interesnim združenjem); 

- jasnosti in poenostavitve (gre za dosledno spoštovanje meril, 
ki jim mora ustrezati vsak predpis, zlasti pa za spoštovanje 
zahtev logičnega mišljenja in jasnega izražanja); 

- dostopnosti (zakonodaja mora postati dostopna vsem, z 
minimalnimi stroški; tistim, ki se ukvarjajo z zakonodajo v 
komercialne namene, mora biti zakonodaja dostopna pod 
enakimi, vnaprej določenimi pogoji, ob istem času); 

- učinkovitega izvajanja (usposabljanje in izobraževanje za 
izvajanje nove zakonodaje, pravočasna priprava in usposobitev 
struktur in osebja, nadzor nad izvajanjem); 

- poenotenju postopkov in prakse pri pripravi, sprejemanju in 
izvajanju zakonodaje; 

- postopen prehod na vzporedno elektronsko objavljanje 
predpisov in povezava vseh baz, ki vsebujejo zakonodajo. 

Zlasti pomembno je realno načrtovanje zakonodajnih aktivnosti, 
ki mora upoštevati zahteve zakonodajnega postopka in 
vnaprejšnja ocena vseh posrednih in neposrednih stroškov nove 
zakonodaje ne le za proračun, ampak tudi za gospodarske 
subjekte in fizične osebe. 

Novi zakoni morajo področje urejanja urediti celovito, pri čemer 
se z ozirom na vključevanje v evropske integracijske procese, 
specifične zahteve (rokovna opredelitev, uveljavitev posameznih 
določb oziroma odložitev uveljavitve, njena vezanost na izpolnitev 
določenih pogojev, ipd.) uredijo v prehodnih določbah. Skrajni rok 
za prehod na stanje usklajenosti je v skladu s stališči in sklepi 
Državnega zbora leto 2001. 

4.3.3 Na ravni podzakonskih predpisov 

Za podzakonske predpise veljajo enake vsebinske zahteve kot 
za zakone, pri čemer je treba upoštevati njihove posebnosti. Poleg 

zahtev, ki se nanašajo na pripravo kvalitetnih podzakonskih 
predpisov, je treba posebno skrb posvetiti pravočasni pripravi 
podzakonskih predpisov. Le-ti bi morali biti vsaj v grobem že 
pripravljeni ob predložitvi zakona v obravnavo državnemu zboru. 

Novi podzakonski predpisi, ki nadomeščajo nekdanje zvezne 
predpise, morajo nekdanje zvezne predpise nadomestiti v celoti. 

4.3.4Tehnični predpisi in standardi 

Področje pripravljanja in sprejemanja tehničnih predpisov in 
standardov je področje, ki je posebno v tem smislu, da neposredno 
zadeva pretežen del gospodarstva od industrije do trgovine, hkrati 
pa terja obsežno tehnično znanje in sodelovanje med različnimi 
subjekti tako znotraj državne uprave kot tudi izven nje. Pri pripravi 
in sprejemanju tehničnih predpisov in standardov bodo vlada 
oziroma ministrstva zagotovila sodelovanje neposredno 
zainteresiranih organizacij oziroma njihovih predstavnikov v teh 
postopkih. 

4.4 Vsebinska področja usklajevanja zakonodaje 

Usklajevanje zakonodaje praktično zajema vsa področja 
pravnega reda Republike Slovenije. V prvi fazi je potrebno pravni 
red Republike Slovenije prilagoditi oziroma uskladiti predvsem s 
pravnimi akti Evropskih skupnosti, ki se nanašajo na normativne 
okvirje notranjega trga ter vzpostavitev vseh potrebnih struktur, 
ki so zajete v Beli knjigi. Gre za nujno potrebno uveljavitev 
sposobnosti »vsrkanja« prava Evropskih skupnosti, za 
sposobnost uveljavljanja usklajene zakonodaje, za uveljavitev in 
delovanje vseh potrebnih upravnih in organizacijskih struktur, za 
sposobnost izvajanja v Evropski uniji sprejetih politik in za razvijanje 
sposobnosti nepretrganega pogajanja v organih Evropskih 
skupnosti in Evropske unije. 

Vsebinska področja usklajevanja zakonodaje so podana tudi v 
delu celovite pridružitvene strategije vključevanja Republike 
Slovenije v Evropsko unijo in sicer v njenem III. delu - Ekonomsko 
in socialno področje - kot nujna normativna podlaga za 
uresničevanje strategije in politike Republike Slovenije. Prednostna 
področja so definirana, potrjena so tudi v ugotovitvah oziroma 
mnenju Komisije v Agendi 2000. 

Čimprej je treba začeti izvajati projekt celovite reforme državne 
oziroma javne uprave, da bo lahko primerneje organizirana, 
kadrovsko bolj kvalitetna, izvajala vse naloge v procesu hitrega 
približevanja in vključevanja Republike Slovenije Evropski uniji. 

Poleg pravnih aktov Evropskih skupnosti, ki se nanašajo na 
notranji trg, bo pospešeno usklajevana slovenska zakonodaja 
tudi z drugimi pravnimi akti Evropskih skupnosti, s celoto t.i. acquis 
communautaire. Ker gre za izjemno obsežne pravne akte (več 
kot 12.000 jih je), bo Republika Slovenija skupaj z Evropsko 
komisijo opravila potrebno selekcijo glede na svoje zmožnosti in 
interese ter predloge Evropske unije. 

Za uspešno izpolnitev te izredno zahtevne in obsežne naloge je 
potrebno: 

- doseči v Republiki Sloveniji čim širši politični dogovor, da gre za 
nacionalni projekt, 

- čimprej dokončati v Državnem zboru že začete zakonske 
projekte s področij, ki jih pokriva Bela knjiga; varstvo potrošnikov, 
varstvo in zdravje pri delu, spodbujanje regionalnega razvoja, 
kontrola cen, devizno poslovanje, bančništvo, računovodstvo 
za javni sektor, davek na dodano vrednost, trošarine, vino 
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zdravstveno nadzorstvo na živili in predmeti splošne rabe, 
izvršba in zavarovanje, obligacijska razmerja, pravdni postopek, 
mednarodno zasebno pravo in postopek, obligacije; 

- proučiti možnosti, da se zakonski postopki hitreje zaključijo 
(združitev druge in tretje obravnave zakonskega predloga, 
obravnavanje zakonskih predlogov v paketu - sorodna pravna 
področja, proučitev možnosti in utemeljenosti hitrega postopka 
sprejemanja zakonov v primerih, ko so zakonski projekti 
strokovno in politično usklajeni); 

- sprejeti štiriletni program usklajevanja zakonov - program 2000, 
ki je pripravljen in priložen (in podzakonskih aktov, zajetih v 
Programu za izpolnitev priporočil Bele knjige); 

- bistveno okrepiti oblike in načine stalnega sodelovanja med 
Vlado in Državnim zborom in pripraviti ustrezne spremembe in 
dopolnitve njunih poslovnikov; 

- povezati informacijska sistema državnega zbora in vlade; 
- brez odlašanja organizirati centralno prevajalsko službo in 

zagotoviti čim hitrejši prevod primarnih pravnih aktov Evropskih 
skupnosti ter njihovih sekundarnih pravnih aktov; 

- zagotoviti sprotno prevajanje zakonskih projektov v angleščino 
(v procesu oblikovanja zakonskih rešitev) ter prevajanje naših 
zakonov in drugih predpisov v angleščino; 

- sproti usklajevati t.i. Harmonogram - Editor in določiti 
klasifikacijske številke predpisov Republike Slovenije - posebej 

za zakone in z navezovanjem klasifikacijskih številk drugih 
predpisov s klasifikacijsko številko zakona; 

- določiti enotne metodologije in standarde za pripravljanje 
zakonskih projektov in drugih predpisov ter potrebno 
programsko opremo kot nujnim pogojem za učinkovito izvajanje 
celotnega projekta; 

- zagotoviti dodatno izobraževanje za področje prava Evropskih 
skupnosti, javnih uslužbencev v državni upravi, sodnikov in 
drugih udeležencev v pravosodju in okrepiti državno upravo s 
kvalitetnimi kadri - strokovnjaki na posameznih področjih; 
zaustaviti »beg« posameznih strokovnjakov v druge službe, s 
primernejšim nagrajevanjem; 

- doseči formalen dogovor med Vlado, Državnim zborom, 
Gospodarsko zbornico, obema univerzama ter strokovnimi 
združenji in društvi, da se organizirano uveljavi strnitev vseh 
strokovnjakov pri uresničevanju tako zahtevnega projekta; 

- oblikovati ustrezne strokovne pogajalske ekipe za vsa področja, 
ki bodo predmet pogajanj glede na Evropski pridružitveni 
sporazum oziroma pogajanj za vključitev v Evropsko unijo ter 
strokovnjake, ki bodo ob vključitvi Republike Slovenije pripravljeni 
kot visoki uradniki in funkcionarji za prevzem določenih služb in 
funkcij v organih Evropske unije; 

- štipendirati ustrezno število študentov in diplomantov za študij 
In pridobivanje novih znanj. 

f 
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5. SKUPNA ZUNANJA IN VARNOSTNA 
POLITIKA EVROPSKE UNIJE 

5.1 Skupna zunanja in varnostna politika Evropske 
unije (SZVP) 

Evropsko politično sodelovanje sega v leto 1970, ko je takratnih 
šest držav članic Evropske skupnosti odločilo, da postopoma 
vzpostavijo medsebojno politično sodelovanje na področju zunanje 
politike. Do Pogodbe o Evropski uniji je koordinacija med državami 
članicami potekala v okviru Evropskega političnega sodelovanja 
(European Political Cooperation), ki je bilo ustanovljeno leta 1970 
in razširjeno z Evropsko enotno listino (European Single Act) leta 
1986. Potekalo je v obliki rednih posvetovanj med zunanjimi ministri. 
Namen sodelovanja je bilo izboljšati koordinacijo zunanjepolitičnih 
vprašanj med državami članicami, približati stališča in najti skupni 
pristop. 

Politične krize zadnjih let (Zalivska vojna, vojna v bivši Jugoslaviji, 
zlom Sovjetske zveze) so pokazale, da evropsko politično 
sodelovanje ni zadosten mehanizem, ki bi zagotovil, da bi Evropska 
unija nastopala na mednarodni sceni enotno in s težo, ki jo ima 
kot gospodarska in trgovinska sila. V Pogodbi o Evropski uniji 
(Pogodba iz Maastrichta) je zapisano, da se bodo države članice 
trudile oblikovati skupno zunanjo in varnostno politiko. 

5.1.1 Delovanje SZVP (Pogodba o Evropski uniji, 
Poglavje V, člen J) 

Cilji Skupne zunanje in varnostne politike so zapisani v poglavju 
V, členu J.1 Pogodbe o Evropski uniji: 

- zaščita skupnih vrednot, temeljnih interesov in neodvisnosti 
unije; 

- krepitev varnosti Unije in njenih držav članic na vse načine; 

- ohranjanje miru in krepitev mednarodne varnosti, v skladu z 
načeli Ustanovne listine Združenih narodov ter Helsinške 
sklepne listine in cilji Pariške listine; 

• pospeševanje mednarodnega sodelovanja; 

■ razvijanje in utrjevanje demokracije in vladavine prava, in 
spoštovanja do človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

Unija te cilje uresničuje: 

• z vzpostavljanjem sistematičnega sodelovanja med državami 
članicami pri izvajanju zunanje politike; 

• s postopnim uvajanjem skupne akcije na področjih, ki so 
vitalnega pomena za države članice. 

Leta 1986 so v okviru Enotne evropske listine države članice 
določile postopke za tesnejše sodelovanje na področju evropske 
varnosti, s katerimi odločilno prispevajo k razvoju evropske 
identitete na področju zunanjih zadev (člen 30 Enotne evropske 
'istine). 

Skupna zunanja in varnostna politika je bila formalno institucionali- 
zirana v drugem stebru Maastrichtske pogodbe leta 1993. 

5.1.2 Prihodnji razvoj Skupne zunanje in varnostne 
politike 

Cilj Evropske unije je združiti interese držav članic v skupno 
akcijo in vzpostaviti skupno zunanjo in varnostno politiko. 

Države članice so v okviru zadnje Medvladne konference 
(zaključene z uskladitvijo Amsterdamske pogodbe junija 1997) 
želele narediti korak naprej pri vzpostavljanju mehanizmov za 
oblikovanje SZVP. Pomembnejši napredek ni bil dosežen. 

Krepitev SZVP je eden ključnih elementov pri izvajanju koherentne 
in učinkovite zunanje, varnostne, ekonomske in razvojne politike 
Unije. Cilj Unije je razširiti dosedanje pridobitve na ekonomskem 
in političnem planu na nove države članice, kar bo odločilno 
prispevalo k miru, demokraciji in zaščiti človekovih pravic in 
vrednot. 

Širitev Unije bo spremenila geopolitični položaj Unije in jo približala 
kritičnim območjem vzhodne in jugovzhodne Evrope. Evropska 
unija vztraja, da se bilateralni spori in problemi nacionalnih in 
etničnih manjšin rešijo pred samo širitvijo in se tako zagotovi 
varnost razširjene Evropske unije. 

Vprašanja zunanje in varnostne politike ter interesi na tem področju 
bodo v razširjeni Evropski uniji še bolj heterogeni. Države 
kandidatke so pripravljene sprejeti "acquis" na področju SZVP in 
načelno podpirajo nadaljnji razvoj SZVP. 

Kljub temu, da sta razvoj Evropske unije in NATO avtonomna 
procesa, obstajajo med njima pomembne povezave, posebej še 
po ministrskem sestanku NATO junija 1996 v Berlinu, kjer je bil 
dosežen dogovor o ustanovitvi Evropske varnostne in obrambne 
identitete (European Security and Defence ldentity - ESDI) v 
okviru Atlantskega zavezništva (Atlanic Alliance). 

Odnos med Zahodnoevropsko unijo in NATO ostaja odprto 
vprašanje. Odgovor nanj bo vplival na integriranje Zahodno- 
evropske unije v Evropsko unijo. 

Amsterdamska pogodba povzema cilje in instrumente SZVP, 
zapisane v Pogodbi o Evropski uniji. Poseben poudarek je 
namenjen sodelovanju držav članic, ki naj okrepijo medsebojno 
solidarnost. Aktivnosti držav članic ne smejo biti v nasprotju z 
interesi Unije ali zmanjševati moč skupnosti v mednarodnih 
akcijah. 

5.1.3 Sodelovanje pridruženih držav v SZVP - politični 
dialog 

Poglobljen politični dialog s pridruženimi državami Vzhodne in 
Srednje Evrope temelji na zaključkih Sveta za splošne zadeve z 
dne 7/8 marec 1994, ki so bili oblikovani na osnovi takoimenovane 
Hurt- Andreatta iniciative decembra leta 1993. 

V praksi se je multilateralni politični dialog začel odvijati v novembru 
1994, potem ko so bile, na osnovi zaključkov Sveta za splošne 
zadeve iz marca 1994, pripravljene Smernice za poglobljen politični 
dialog. Smernice za poglobljen politični dialog so bile v sodelovanju 
s pridruženimi državami po nekajkratnih pogajanjih finalizirane 
oktobra 1994 in revidirane oktobra 1995, 

Politični dialog s pridruženimi državami lahko uvrstimo v širši 
okvir predpristopne strategije ali natančneje strukturnega dialoga, 
s tem da je politični dialog avtonomna, neodvisna, dinamična celota 
in se odvija v skladu s pravili, ki so opredeljena v Smernicah za 
poglobljeni politični dialog. 
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Države kandidatke nastopajo v političnem dialogu z Evropsko 
unijo samostojno kljub poizkusom Evropske unije, da bi te 
predhodno oblikovale skupna stališča. 

Oblike sodelovanja v političnem dialogu so zelo omejene in ne 
dovoljujejo pridruženim državam sodelovanje pri samem 
oblikovanju SZVP. Med državami članicami usklajenim oblikam 
se le-te lahko le pridružijo. 

Oblike sodelovanja pridruženih držav v SZVP so naslednje: 

- delovne skupine, sestanki na ravni evropskih korespondentov, 
političnih direktorjev, zunanjih ministrov, predsednikov vlad/ 
držav; 

- pridružitev skupnim deklaracijam, demaršam, skupnim 
stališčem držav članic Evropske unije, pridružitev skupnim 
nastopom v OZN, sodelovanje pridruženih držav pri skupnih 
akcijah Evropske unije na področju SZVP. 

5.2 Zunanja politika Slovenije 

Pri vključevanju v SZVP bo Republika Slovenija izhajala iz osnov 
svoje zunanje politike. 

5.2.1 Uvod 

Vlada Republike Slovenije se pri uresničevanju svojih 
zunanjepolitičnih in varnostnih prioritet opira na spoznanje o 
prepletenosti in soodvisnosti držav v današnjem sistemu 
mednarodnih odnosov. Zaveda se, da se največji del politično 
pomembnih komunikacij na visoki ravni dandanes razvija prav v 
multilateralnem okviru. 

S polnopravnim članstvom v OZN, Svetu Evrope, OVSE, CEFTA, 
s pridruženim članstvom \/ Evropski uniji in pridruženim 
partnerstvom v Zahodnoevropski uniji ter v najpomembnejših 
mednarodnih gospodarskih in tinančnih organizacijah. Republika 
Slovenija aktivno sodeluje pri reševanju mednarodnih vprašanj, 
kot npr. pri zagotavljanju mednarodne varnosti, razorožitvi, varstvu 
narodnih manjšin, zagotavljanju človekovih pravic in drugem. 

Hkrati pa Vlada Republike Slovenije ne pozablja na dejstvo, da se 
uspešno vključevanje v mednarodne tokove in aktivno 
sodelovanje v mednarodnih organizacijah (OZN, OVSE, WTO, 
OECD, Svet Evrope) začne pri regionalnem sodelovanju 
(Srednjeevropska pobuda, SECI, tristransko sodelovanje med 
Italijo, Slovenijo in Madžarsko) in bilateralnem sodelovanju ter 
dobrososedskih odnosih. 

Strateško pomemben interes Slovenije je vzpostavljanje takih 
meddržavnih odnosov, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju in 
intenzivnem vsestranskem političnem, varnostnem, obrambnem, 
zaščitnem, gospodarskem, znanstvenem, informacijskem, 
kulturnem in drugem sodelovanju. 

5.2.2Temeljne vrednote in cilji 

Vlada Republike Slovenije pri uresničevanju zunanjepolitičnih in 
varnostnih prioritet izhaja iz tistih vrednot, interesov in ciljev, ki so 
temelj in hkrati gibalo razvoja slovenskega naroda in slovenske 
države ter njen položaj v mednarodni skupnosti. 

Med najpomembnejšimi temeljnimi vrednotami je potrebno poudariti 
naslednje: 

- mir in varnost državljanov, 
- ozemeljska celovitost in suverenost države, 
- pravna in demokratična ureditev države, 
- varstvo človekovih pravic in manjšin, 
- blaginja posameznika in družbe. 

Izhajajoč iz temeljnih vrednot in dolgoročnih interesov, so osnovni 
cilji zunanje politike Republike Slovenije zlasti: 

- utrjevanje mednarodnega položaja naše države, 
- stabilni in dobri sosedski odnosi z vsemi državami, ki nas 

neposredno obkrožajo, 
- polnopravno članstvo v Evropski uniji, 
- polnopravno članstvo v NATO in Zahodnoevropski uniji, 
- aktivna vloga v OZN, OVSE, WTO, CEFTA in v odnosih z EFTA, 
- tesnejše sodelovanje z državami Srednje Evrope v okviru SEP 

in v okviru trilaterale (Italija, Slovenija, Madžarska) 
- krepitev gospodarskega sodelovanja. 

5.2.3 Polnopravno članstvo v Evropski uniji 

Naštete temeljne vrednote in iz njih izhajajoči cilji predstavljajo 
osnovo za sodelovanje Republike Slovenije pri skupni zunanji in 
varnostni politiki Evropske unije skladno z njenim jasno izraženim 
ciljem polnopravnega članstva v Evropski uniji. 

Pri uresničevanju zastavljenih določil Skupne zunanje in varnostne 
politike Evropske Unije (drugi steber), ki so zapisani v V. poglavju 
Pogodbe o Evropski uniji, bo Vlada Republike Slovenije nadalje 
aktivno podpirala politiko ohranjanja miru in krepitve mednarodne 
varnosti v skladu z načeli ustanovne listine Združenih narodov in 
Helsinške sklepne listine ter v skladu s cilji Pariške listine, politiko 
spodbujanja mednarodnega sodelovanja ter politiko razvoja in 
utrjevanja demokracije in pravne države ter spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

Republika Slovenija po svojih zmogljivostih prispeva k zagotovitvi 
stabilne in varne Evrope. Tako Republika Slovenija sodeluje v 
programu Partnerstvo za mir in aktivno deluje v Evroatlantskem 
partnerskem svetu (EAPC). V okviru OVSE sodeluje pri izvedbi 
demokratičnih volitev v BiH. Republika Slovenija je s 13. avgustom 
1997 aktivno vključila del Slovenske vojske v sestavo sil SFOR, 
ki v Bosni in Hercegovini izvajajo operacijo "Joint Guard." Vlada 
Republike Slovenije tudi nadaljuje s preventivno diplomacijo, 
usmerjeno k zagotovitvi trajnega miru in stabilnosti v tem delu 
Evrope. 

Ob tem pa si Vlada Republike Slovenije prizadeva za krepitev 
lastne varnosti z dograjevanjem svoje obrambne doktrine in 
obrambnega sistema skladno s ciljem polnopravnega članstva v 
zvezi NATO in Zahodnoevropski uniji ter nestalnim članstvom v 
Varnostnem svetu OZN. 

5.3 Sodelovanje Slovenije v SZVP v okviru pristopne 
strategije 

Bilateralni politični dialog med Slovenijo in Evropsko unijo je bil 
vzpostavljen aprila 1993, ko je bila t>b podpisu Sporazuma o 
sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Slovenijo sprejeta 
Skupna deklaracija Evropske skupnosti in njenih držav članic ter 
Slovenije o političnem dialogu. 

Tudi Evropski sporazum o pridruženem članstvu vsebuje določbo 
o političnem dialogu. 

Glede posebnih politik na področju Skupne zunanje in varnostne 
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politike Slovenija podpira skupne humanitarne in mirovne akcije, 
ki jih Unija podvzema za ohranjanje miru, krepitev mednarodne 
varnosti in zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. 

5.4 Sodelovanje Slovenije v SZVP po vstopu v 
Evropsko unijo 

Republika Slovenija bo kot članica Evropske unije polnopravno in 
aktivno sodelovala v Skupni zunanji in varnostni politiki. 

• 
Republika Slovenija deli skupne temeljne vrednote z Evropsko 
Unijo in njenimi državami članicami: demokracijo, pravo, 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje 
narodne identitete in varstvo narodnih manjšin, spodbujanje 
socialno-tržnega gospodarstva, trajnosten in skladen gospodarski 
razvoj. 

Na podlagi teh vrednot in glede na to, da sprejema vključevanje v 
širšo politično in gospodarsko skupnost, bo Vlada Republike 

Slovenije ob pridružitvi Evropski uniji v celoti prevzela cilje 
Evropske unije, kot so navedeni v členu B Pogodbe o Evropski 
uniji. 

Vlada Republike Slovenije bo sprejela cilje Skupne zunanje in 
varnostne politike, kot so opredeljeni v določbah V. poglavja 
Pogodbe o Evropski uniji in v priloženih izjavah. 

Instrument sodelovanja v SZVP bo bilateralni dialog in sodelovanje 
z Unijo, kakor tudi sodelovanje z državami članicami. 
Zunanjepolitična in varnostna vprašanja bo Slovenija reševala v 
skladu z odločitvami, ki bodo dosežene v dialogu med Evropsko 
unijo in Slovenijo. 

Da bi zagotovila popolno preglednost svojih stališč o zadevah 
zunanje in varnostne politike, bo Slovenija redno obveščala druge 
države članice o vseh vprašanjih Skupne zunanje in varnostne 
politike in se z njimi posvetovala. Krepila bo sodelovanje med 
svojimi diplomatskimi in konzularnimi predstavništvi ter 
diplomatskimi in konzularnimi predstavništvi držav članic oziroma 
delegacijami Evropske komisije. 
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6. PRAVOSODJE IN NOTRANJE 
ZADEVE 

6.1 Pravosodje 

6.1.1.1 Organizacija pravosodja in pravosodnih organov 

Pojma pravosodja in pravosodnih organov, ki skupaj s sodišči 
tvorijo celotni pravosodni sistem v Republiki Sloveniji, kot širša 
pojma od sodstva, pomenita na eni strani še nekatere organe 
poleg sodišč, na drugi strani pa dejavnost države kot celote na 
področju pravosodnega sistema. 

Posebna institucija za varstvo ustavnosti in zakonitosti, ki ima 
potreben neodvisen položaj v odnosu do vseh treh vej oblasti je 
Ustavno sodišče. Glede na to Ustavno sodišče ni'del pravosodja. 
Pod ustavnim sodstvom se po Ustavi Republike Slovenije v širšem 
in pravnem smislu razume v sodni obliki reševanje določenih 
ustavnopravnih vprašanj s ciljem varovanja Ustave, v ožjem 
pomenu pa pod ustavnim sodstvom razumemo sodno kontrolo 
ustavnosti zakonov. Slovensko ustavno sodstvo je ob sprejemu 
nove ustave po osamosvojitvi ohranilo kontinuiteto na podlagi 
Ustave SRS iz leta 1974, pri čemer pa Ustava neodvisne in 
samostojne Republike Slovenije vsebuje nove določbe o 
Ustavnem sodišču. 2. aprila 1994 je začel veljati novi Zakon o 
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.15/94). 
Glede na pristojnosti ima Ustavno sodišče pomembno vlogo pri 
delovanju države in demokracije v Republiki Sloveniji in pri 
spoštovanju in uresničevanju načela pravne države. 

6.1.1.2 Organizacijski prikaz 
t 

Leta 1994 je bila izpeljana reforma sodnega sistema. Sprejeti so 
bili predpisi s področja organizacije in pristojnosti sodišč, in sicer: 
Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št.19/94 in 45/95), Zakon o 
delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št.19/94), Zakon o 
sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94 in 8/96), Zakon o 
pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, 13/94 in 71/94). Leta 
1997 je bilo z Zakonom o upravnem sporu (Uradni list RS, 50/97) 
ustanovljeno še upravno sodišče, ki bo z delom začelo 1. januarja 
1998. 

V Sloveniji so sodišča splošne pristojnosti in specializirana sodišča, 
ki so ustanovljena za sojenje v zadevah z določenih področij 
(delovna in socialna sodišča ter upravno sodišče). 

V okviru sodišč splošne pristojnosti je 44 okrajnih sodišč, 11 
okrožnih sodišč, 4 višja sodišča ter Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije. 

Okrajna in okrožna sodišča so sodišča prve stopnje, pristojnost 
med njimi je razdeljena predvsem po zahtevnosti zadev. Višja 
sodišča so pritožbena stopnja, Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije pa odloča o pravnih sredstvih zoper odločbe vseh 
sodišč, tako splošne pristojnosti kot specializiranih. V nekaterih z 
zakonom določenih zadevah pa odloča na prvi stopnji. 
Delovna in socialna sodišča so pristojna za odločanje v 
individualnih in kolektivnih delovnih sporih ter v socialnih sporih. 
Delovna sodišča so štiri na prvi stopnji, socialno sodišče pa je 
eno za območje Slovenije. O pritožbah zoper odločbe teh sodišč 
odloča Višje delovno in socialno sodišče za celotno območje 
Slovenije. 
Upravno sodišče bo začelo delovati 1 .januarja 1998. 

Organi za postopek o prekrških, kot lažjih oblikah kaznivih dejanj 
so 1.januarja 1995 postali samostojni državni organi. Njihovo 
organizacijo je podrobneje izdelal Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št.35/97). 

Državno tožilstvo je doživelo organizacijske spremembe v letu 
1994, ko je bil sprejet nov Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list 
RS, št. 63/94). V Sloveniji je 11 okrožnih tožilstev, 4 višja državna 
tožilstva in Državno tožilstvo Republike Slovenije. V njegovi sestavi 
je tudi posebna organizacijska enota - Skupina državnih tožilcev 
za posebne zadeve, ki se ukvarja z bojem proti organiziranemu 
kriminalu na ravni pregona kaznivih dejanj, ki izvirajo iz njega ter 
s pregonofn drugih težjih kaznivih dejanj. 

Odvetništvo je v Sloveniji posodobljeno z leta 1993 sprejetim 
Zakonom o odvetništvu (Uradni list RS, št.18/93). Odvetnik iz 
druge države lahko ob pogoju vzajemnosti zastopa stranke pred 
sodišči in drugimi državnimi organi v Sloveniji. Tuj državljan, ki 
izpolnjuje pogoje za opravljanje odvetniškega poklica po pravu 
države, katere državljan je, se, ob pogoju vzajemnosti, vpiše v 
slovenski imenik odvetnikov, če opravi preizkusni izpit o 
poznavanju pravnega reda Republike Slovenije po posebnem 
zakonu in če ima aktivno znanje slovenskega jezika. 

Novo organizacijo državnega pravobranilstva ureja nedavno 
sprejeti Zakon o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št.20/ 
97). Državno pravobranilstvo ima sedež v Ljubljani in 8 zunanjih 
oddelkov po Sloveniji. 

Notariat, kot javno službo ureja Zakon o notariatu (Uradni list RS, 
št.13/94, 48/94, 82/94 in 41/95 - odločba Ustavnega sodišča). Za 
notarja je v Sloveniji lahko imenovan tudi državljan druge države 
ob pogoju pravno in dejanske vzajemnosti, če izpolnjuje ostale 
pogoje določene z zakonom. 

6.1.1.3 Delovanje sodišč 

Ministrstvo za pravosodje v okviru pristojnosti nalog pravosodne 
uprave opravlja statistična raziskovanja o poslovanju sodišč in 
izdaja trimesečne, polletne in letne statistične biltene na podlagi 
poročil posameznih sodišč. Ti podatki so eden od pokazateljev o 
delovanju sodišč. 

Podatki o storilnosti in pripadu za leto 1996 v primerjavi s podatki 
za leto 1995 kažejo po posameznih sodiščih: 

Vrhovno sodišče: dvig storilnosti za preko 26% pri tem, 
da je v letu 1996 prejelo za 7,6% več 
zadev kot v letu 1995; 

Višja sodišča : dvig storilnosti za 5%, pri tem, da so v 
letu 1996 prejela za 7,9% več zadev 
kot v letu 1995; 

Okrožna sodišča: padec storilnosti za 2%, pri tem, da so 
v letu 1996 prejela za 10% več zadev 
glede na leto 1995; 

Okrajna sodišča: dvig storilnosti za 0,4%, pri tem, da so 
v letu 1996 prejela za 1% manj zadev 
kot v letu 1995. 

Podatki o trajanju postopkov na posameznih področjih na 
prvostopnih sodiščih za leto 1996 kažejo: 
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A. Kazensko področje 

do 1 meseca 1 - 3 mesece 3-6 mesecev 6-12 mesecev nad 12 mesecev 

8.7% 9.7% 12.2% 23.4% 46% 

Trajanje postopka v kazenskih zadevah: 

Sodišča do 3 mesece 3-6 mesecev 6-12 mesecev nad 1 leto 

Okrajna: 
polnoletni: 
mladoletni: ni 

pristojnosti 

15.2% 14.1% 22% 48.7% 

Okrožna: 

polnoletni: 
mladoletni: 

21.4% 

32.3% 
15.6% 

23% 
16.1% 
44.7% (nad 6 
mesecev) 

46.9% 

Trajanja postopka v gospodarskih prestopkih (pristojnost okrožnih sodišč): 

do 3 mesece 3-6 mesecev 6-12 mesecev nad 1 leto 

9.1% 15.8% 71.1% 4.05% 

B. Civilno področje: 

Trajanje postop ca v pravdnih zadevah: 

Sodišča do 3 mesece 3 - 6 

mesecev 

6 • - 12 

mesecev 

1 - 3 leta nad 3 leta 

Okrajna 15.7% 15.3% 22.2% 37.3% 9.5% 

Okrožna 18.6% 23.6% 26.5% 25.8% 5.5% 

Trajanje postopka v gospodarskih sporih (pristojnost okrožnih sodišč): 

do 3 mesece 3-6 mesecev 6-12 mesecev 1 - 3 leta nad 3 leta 

6.6% 6.8% 13% 62.1% 11.5% 

T rajanje stečajnih postopkov (pristoj nost okrožnih sodišč): 

do 6 mesecev 6-12 mesecev 1 do 2 let nad 2 leti 

41.6% 17.5% 21.9% 19% 
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Trajanje postopkov prisilne poravnave (pristojnost okrožnih sodišč): 

do 6 mesecev 

89% 

6-12 mesecev 

7% 

nad 

4% 

Trajanje postopkov redne likvidacije (pristojnost okrožnih sodišč): 

do 6 mesecev nad 1 leto 

6.1.1.4 Kadri na sodiščih in drugih organih pravosodja 

Na okrajnih sodiščih je zasedenih več kot 83% sistemiziranih 
mest sodnikov, na okrožnih več kot 91%, na delovnih in socialnih 
sodiščih več kot 81% (od tega je Višje delovno in socialno sodišče 
zasedeno 100%, prvostopna sodišča pa več kot 78%), na višjih 
sodiščih več kot 84% in naVrhovnem sodišču Republike Slovenije 
več kot 94%. Skupaj je zasedenih več kot 86% sistemiziranih 
sodniških mest. Upravno sodišče bo predvidoma imelo 20 
sodnikov. Število sodniških mest določa Sodni svet na predlog 
ministra. 

V državnih tožilstvih je zasedenih skupaj več kot 82% 
sistemiziranih mest državnih tožilcev. Število mest določi na 
predlog generalnega državnega tožilca Republike Slovenije mini- 
ster, pristojen za pravosodje v soglasju z Vlado Republike 
Slovenije. 
Prekrške obravnava v Republiki Sloveniji na prvi stopnji 139, na 
drugi stopnji pa 17 sodnikov za prekrške. 
V državnem pravobranilstvu je določenih 34 mest državnih 
pravobranilcev. Za določanje njihovega števila je pristojen minis- 
ter, pristojen za pravosodje. 

V notariatu je zasedenih 67 od 68 določenih notarskih mest, poteka 
pa tudi postopek zasedbe zadnjega. Za določanje števila je 
pristojno ministrstvo, pristojno za pravosodje. 
V zgoraj navedenih organih, kjer je število mest omejeno bodisi z 
zakonom ali podzakonskimi akti, se število mest določa glede na 
obseg dela nekega organa oziroma na pripad zadev, na 
demografske ali gospodarske okoliščine ali spremembe v 
prometnih in drugih komunikacijskih razmerah. Gre za kriterije, ki 
se uporabljajo za oceno tako pri odločanju o zasedbi še 
nezasedenih a sistemiziranih mest, kot tudi za razširitev obstoječe 
sistemizacije. 

V odvetništvu število odvetnikov ni omejeno. V Sloveniji je v imenik 
odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije vpisanih preko 800 
odvetnikov, njihovo število se še povečuje. 

V teh organih je število mest omejeno bodisi z zakonom ali 
podzakonskimi akti in se določa glede na obseg dela nekega 
organa oziroma na pripad zadev, na demografske ali gospodarske 
okoliščine ali spremembe v prometnih in drugih komunikacijskih 
razmerah. Gre za kriterije, ki se uporabljajo za oceno tako pri 
odločanju o zasedbi še nezasedenih, vendar sistemiziranih mest, 
kot tudi za razširitev obstoječe sistemizacije. V odvetništvu število 
odvetnikov ni omejeno. V Sloveniji je v imenik odvetnikov pri 
Odvetniški zbornici Slovenije vpisanih preko 800 odvetnikov, 
njihovo število pa se še povečuje. 

6.1.1.5 Opremljenost sodišč 

Ministrstvo za pravosodje zagotavlja sredstva za tehnološko 
posodabljanje sodišč (opremljanje in modernizacije strojne in 
programske računalniške opreme, birotehnične in telefonske 
opreme, pisarniškega pohištva in prevozih sredstev), za nakup 
potrebnih poslovnih prostorov pravosodnih organov in kadrovskih 
stanovanj ter njihovo investicijsko vzdrževanje. 
Povprečno je opremljenost sodišč tehnično in infrastrukturno na 
zadovoljivi ravni. Vsa sodišča so že računalniško opremljena (70% 
vseh sodnikov ima že svoj računalnik, poleg 100% opremljenosti 
administrativnega kadra v sodnih pisarnah). Kontinuirano potekajo 
aktivnosti in investicijska vlaganja v posodobitev in adaptacijo 
sodnih zgradb in notranje opremljenosti sodišč. 
Na področju informatizacije sodišč potekajo aktivnosti na nivoju 
ministrstva, pristojnega za pravosodje, Centra Vlade Republike 
Slovenije za informatiko in Centra za informatiko pri Vrhovnem 
sodišču. Slednji skrbi za izvajanje enotne tehnološke podpore 
poslovanja sodišč ter za pravni informacijski sistem. V okviru 
informatizacije sodišč je skoraj v celoti informatizirano 
administrativno-tehnično delo sodišč (vpisniki, imeniki), aktivnosti 
pa potekajo na področju že vzpostavljene baze sodnega registra 
z namenom zagotovitve neposrednega računalniškega dostopa 
do podatkov sodnega registra širšim uporabnikom. V teku je proces 
informatizacije baze in dela zemljiške knjige, ki poskusno že deluje. 

6.1.1.6 Usposabljanje in dodatno izobraževanje 

Za opravljanje funkcije sodnika, državnega tožilca, pomočnika 
državnega tožilca, državnega pravobranilca, pomočnika 
državnega pravobranilca, sodnika za prekrške ter poklica 
strokovnega sodelavca v navedenih organih, odvetnika in notarja 
se kot eden izmed pogojev zahteva končana pravna fakulteta in 
opravljen pravniški državni izpit. 
Za opravljanje nalog sodnih izvedencev, tolmačev in cenilcev je 
potrebno pred imenovanjem skladno z zakonom in podzakonskimi 
akti opcaviti strokovni preizkus znanja. 
Za opravljanje funkcije stečajnega in likvidacijskega upravitelja 
ter upravitelja prisilne poravnave pa je potrebno skladno z 
zakonom pridobiti licenco po izpolnitvi z zakonom določenih 
pogojev. 
Obe slovenski pravni fakulteti poučujeta pravo Evropske 
skupnosti v okviru njunega študijskega programa, izven tega pa 
organizirata tudi poletne šole prava Evropske skupnosti za vse 
zainteresirane pravnike. 
Za izobraževanje sodnikov, državnih tožilcev in drugih oseb v 
pravosodju, kot elementu kvalitetne rasti pravosodnega sistema, 
skrbi ministrstvo, pristojno za pravosodje, ki vsako leto sestavlja 
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program izobraževanja v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem 
Republike Slovenije in Državnim tožilstvom Republike Slovenije. 
Program vključuje različne oblike seminarjev in tečajev z domačimi 
in tujimi predavatelji, udeleževanje tečajev (predvsem o pravu 
Evropske skupnosti) v drugih evropskih državah, strokovne 
obiske državnih institucij evropskih držav itd. 

6.1.1.7 Spremembe, potrebne za članstvo Republike Slovenije v 
Evropski uniji 

Pri definiranju sprememb, ki naj bi bile potrebne za članstvo v 
Evropski Uniji, je potrebno izhajati predvsem iz potrebe po 
zagotovitvi večje učinkovitosti in ažurnosti sodišč in s tem kar 
najboljše in najučinkovitejše zagotavljanje sodnega varstva pravic 
ter iz potrebe po usposabljanju in izobraževanju sodnikov in drugih 
oseb v pravosodju na področju prava Evropske skupnosti. 
Za dosego teh ciljev že potekajo aktivnosti tako na procesnem 
področju kot tudi na področju normativnega urejanja posameznih 
področji oziroma bodo kot del strategije kvalitetne rasti sodnega 
sistema upoštevani naslednji pristopi: 
- zmanjšanje števila zadev, ki jih rešuje sodišče; 
- poenostavitev sodnih postopkov In zagotovitev večje 

učinkovitosti z novimi pristopi glede procesnih predpostavk, 
rokov, omejevanjem navajanja pritožbenih razlogov. Na tem 
področju je v Republiki Sloveniji v zakonodajnem postopku 
reforma najvažnejših procesnih predpisov, in sicer Zakona o 
pravdnem postopku, Zakona o kazenskem postopku, Zakona 
o izvršilnem postopku, Zakona o prekrških. Glede na nenehen 
razvoj civilnega procesnega prava v posameznih državah 
članicah Evropske Unije si države članice prizadevajo poenotiti 
čim več institutov in pravil postopkov; 

- vzpostavitev učinkovitega sistema nadzora nad trajanjem 
postopka z možnostjo ukrepanja v primeru neutemeljenih 
zavlačevanj in dolgotrajnega reševanja zadev; 

• razbremenitev sodnikov s prenosom vseh tistih opravil v 
postopku, ki ne pomenijo sojenja, na ostalo strokovno osebje 
sodišča; 

- nadgrajevanje strokovnega znanja sodnikov in drugih oseb v 
pravosodju na področju nacionalnega in mednarodnega prava; 

• dodelava organizacijske zakonodaje za delovanje pravosodnih 
organov; 

- nadaljnja modernizacija in informatizacija poslovanja sodišč. 

6.1.1.8 Načini, mehanizmi in časovni roki za izvajanje potrebnih 
sprememb 

Zmanjšanje števila zadev, ki jih rešuje sodišče, bo doseženo z 
različnimi mehanizmi, kot so dekriminizacija, posebni poenostavl- 
jeni postopki za posamezne vrste zadev, razširitev uporabe 
instituta poravnave, prenos zadev na notarje, določitev bremen 
odgovornosti in prispevka določenih subjektov v izogib masovnim 
sporom ter spodbujanje arbitražnega reševanja sporov. Zato bodo 
Potrebni oziroma že tečejo spremembe posameznih predpisov. 
Gre za širši projekt, ki je odvisen od usklajenih sprememb 
Posameznih predpisov, zato ga ni mogoče natančno časovno 
opredeliti. Vsekakor pa bo ta usmeritev upoštevana pri 
harmonizaciji predpisov s predpisi Evropske skupnosti in pri 
sprejemanju novih zakonov s posameznih področij. 

V zvezi s poenostavitvijo sodnih postopkov in za zagotavljanje 
večje učinkovitosti sodišč skozi predpisane postopke ter 
razbremenitev sodnikov s prenosom vseh tistih opravil v postopku, 
ki ne pomenijo strogo sojenja, na ostalo strokovno osebje sodišča 
so pripravljeni predlogi nekaterih novih procesnih zakonov, ki 
upoštevajo navedene smernice. Tako je s predlaganim novim 
*akonom o pravdnem postopku npr. zahtevana večja aktivnost 
strank v smeri zbiranja dokaznega gradiva in navajanja dejstev 

in prepoved navajanja novot v pritožbenem postopku, v večji 
meri je poudarjena pismenost pri pripravah na obravnavo, 
poenostavljen je postopek v sporih majhne vrednosti, spremenjen 
je sistem zastopanja pred sodišči, ki bo zagotovil strokoven pristop 
in s tem hitrejši postopek, ter vzpostavljen sistem obveznega 
zastopanja z odvetniki v postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi, 
pri delu sodišč je predvideno manjše število senatnih sojenj in 
obveznost zaključitve postopka na enem naroku itd. Predlog 
novega zakona o pravdnem postopku je pripravljen za drugo 
zakonodajno fazo in bo predvidoma sprejet v začetku letu 1998. 

Na področju izvršbe bo z novim Zakonom o izvršbi in zavarovanju 
skrajšan postopek s pravnimi sredstvi, večja bo varnost upnikov 
skozi nov način pridobivanja podatkov o dolžniku, razširjen bo 
seznam predmetov, na katere je možno poseči z izvršbo, uvedene 
bodo disciplinske kazni zaradi zlorabe procesnih pravic za 
dolžnika, uvedeni bodo dodatni načini zavarovanja terjatev, kot 
je npr. sporazumna zastavna pravica na premičninah itd. Predlog 
Zakona o izvršbi in zavarovanju je v drugi zakonodajni fazi in bo 
predvidoma sprejet do konca leta 1997. 

Na področju stečajnega prava je bila sprejeta novela Zakona o 
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki je uvedla nekaj novosti 
prav v smeri pospešitve postopkov: npr. določitev aktivnejše vloge 
upniških odborov, večjega možnega odstotka znižanja terjatev v 
prisilnih poravnavah in skrajšanje ter poenostavitev postopkov 
pri spremembah dolga v delež v okviru finančne reorganizacije 
dolžnika, določitev strožjih pogojev za opravljanje funkcije 
upravitelja v postopkih stečaja, prisilne poravnave in likvidacije 
itd. 

Na področju kazenskega prava in prava prekrškov so pripravljeni 
predlogi sprememb in dopolnitev, ki še niso v zakonodajnem 
postopku, zato bodo sprejeti predvidoma v letu 1998. 

Republika Slovenija bo v procesu vključevanja v EU spremljala 
procese poenotenja institutov procesnega prava in glede na 
stopnjo svojih odnosov z EU ustrezno prilagajala svojo zakonodajo 
spremembam, ki jih bodo sprejele članice EU. To bo Slovenija 
zagotovila s sodelovanjem v delovnih telesih, ki jih je EU ustanovila 
za pripravo možnega poenotenja na področju procesnega prava. 

Vzpostavitev učinkovitega sistema nadzora nad trajanjem 
postopka z možnostjo ukrepanja v primeru neutemeljenih 
zavlačevanj in dolgotrajnega reševanja zadev bo realizirana ob 
spremembah in dopolnitvah organizacijske zakonodaje za 
delovanje pravosodnih organov. V tem okviru bodo izvršene še 
nekatere spremembe in dopolnitve zakonov, ki urejajo organizacijo 
in delovanjem sodišč. Spremembe in dopolnitve Zakona o sodiščih 
in Zakona o sodniški službi se pripravljajo. Kar zadeva organizacijo 
in delovanja sodišč je v pripravi tudi sprememba in dopolnitev 
sodnega reda, ki kot podzakonski akt podrobno ureja notranjo 
organizacijo in poslovanje sodišč. 

Nadgrajevanje strokovnega znanja bo doseženo z nadaljevanjem 
aktivnosti na področju izobraževanja sodnikov in drugih oseb v 
pravosodju o pravu Evropske skupnosti na vseh pravnih področjih 
in z vključevanjem sodišč v pravnoinformacijski sistem Evropske 
skupnosti. Ta cilj bo dosežen z izvajanjem in vključevanjem v 
program izobraževanja, ki ga nudijo institucije Evropske skupnosti. 

V okviru posodabljanja poslovanja sodišč se nadaljujejo aktivnosti 
informatizacije zemljiške knjige. Pri modernizaciji sodišč je cilj tudi 
popolna opremljenost sodišč s programsko in strojno opremo, 
kar se bo odvijalo kontinuirano glede na zagotovljena proračunska 
sredstva. Enako velja za gradnjo novih objektov in obnavljanje ter 
adaptacijo starih. Pri novih objektih bo poleg potreb delovnega 
procesa in varnosti upoštevan še vidik sprejema in namestitve 
obiskovalcev sodišča, ustreznost notranjih komunikacij in 
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psihološki vpliv zunanjega in notranjega videza objekta na 
udeležence sodnih postopkov. Pri vzdrževanju starih objektov 
pa bo zagotovljen sistematičen pristop optimalne izkoriščenosti 
obstoječih prostorov. 

6.1.2 Področje kazenskega prava 

Z Ustavnim zakonom iz leta 1991 je naša država v svoj pravni 
red prevzela zakone o prekrških, gospodarskih prestopkih in o 
izvrševanju kazenskih sankcij. S 1. januarjem 1995 sta v Republiki 
Sloveniji pričela veljati novi kodifikaciji kazenskega materialnega 
in procesnega prava - Kazenski Zakonik in Zakon o kazenskem 
postopku. Približno v istem času je začela veljati tudi nova 
organizacijska zakonodaja; zakoni o sodiščih, o sodniški službi 
in o državnem tožilstvu. O organizacijski zakonodaji je govora na 
drugem mestu v pričujočem besedilu; na tem mestu bo omenjena 
le toliko, kolikor se nanaša na področji kazenskega materialnega 
in kazenskega procesnega prava oz. medsebojno povezanost v 
širšem sistemu kazenskega prava. Tudi kazensko izvršilno pravo 
na tem mestu ne bo posebej obravnavano; gre sicer za aktualno 
vprašanje novega Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki pa 
ni v neposredni povezavi s pripravami na članstvo naše države 
v Evropski Uniji. 

6.1.2.1 Oris trenutnega stanja 

Učinkovita borba proti organiziranemu mednarodnemu kriminalu, 
gospodarskemu kriminalu in korupciji je tudi na področju 
kazenskega prava eden izmed glavnih imperativov pri 
vključevanju v Evropsko Unijo; na to jasno napotuje Agenda 2000. 
Ob tem pa je temeljni pogoj za članstvo tudi varovanje človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin v kazenskem pravu, ki na račun 
učinkovitosti ne sme biti ogroženo oz. zmanjšano pod mero, ki jo 
dopuščajo mednarodni pravni akti s tega področja. Stanje je torej 
ambivalentno: na eni strani je zahteva po učinkovitosti, na drugi 
pa spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Nekaj 
je tudi že jasno: celovita vsebinska reforma materialnega in 
procesnega kazenskega prava v naši državi še ni bila izvedena. 
Oba temeljna zakonika sta vsebinsko blizu prejšnjim, jugoslo- 
vanskim kodifikacijam.V času, koje obstajalo, je bilo jugoslovansko 
kazensko pravo dokaj sodobno pravo evropskega, kontinen- 
talnega, "civil law" tipa. Temeljilo je na načelih zakonitosti, 
omejenosti kazenskopravne represije, humanosti, subjektivne 
ali krivdne odgovornosti in individualizacije kazenskih sankcij. ' 
Vse to so načela, ki lahko veljajo in morajo veljati tudi v tem 
trenutku. Temeljni problem je v dejstvu, da gre za relativno zaprt 
sistem, ki se ni sposoben ustrezno povezati v širšem prostoru, v 
področju, ki mu z eno besedo lahko rečemo mednarodno 
kazensko pravo. Tovrstna vsebinska reforma kazenskega prava 
naš še čaka. 

Pri izpolnjevanju te naloge je potrebno zagovarjati razumnost, 
uravnoteženost in postopnost, kar je včasih težko, politično pa 
velikokrat nehvaležno. Taki drži se dostikrat očita zaviranje 
učinkovite borbe proti kriminalu. Silnice, ki stremijo k takojšnjem, 
revolucionarnem spreminjanju in popolnem očiščenju starega 
sistema kazenskega prava, so izjemno možne. Na kakšnih 
družbenih vrednotah in interesih naj se zgradi nov kazenskopravni 
sistem, še ni znano. Iz razvitejših sistemov prihajajo opozorila, da 
potrebuje kodificiranje kazenskega prava stabilno socialno - 
politično podlago. Na našo naglico pri spreminjanju zakonodaje, 
roke, ki si jih pri tem postavljamo in način, na katerega to delo 
opravljamo, tuji strokovnjaki gledajo kot na nekaj iracionalnega, 
nerealističnega in utopičnega. 

Ob tem pa moramo nekaj obveznosti, izhajajočih iz mednarodnih 
pogodb, izpolniti nemudoma, če se želimo kredibilno vključiti v 

Evropsko Unijo. Temeljni mednarodni pravni akti, ki so v večji 
meri že implementirana v naši zakonodaji, so: Konvencija 
Združenih narodov proti nezakonitem prometu in trgovanju z 
mamili in psihotropnimi substancami iz leta 1988, evropska 
konvencija o ekstradiciji iz leta 1957, evropska konvencija o 
vzajemni pravni pomoči v kazenskih zadevah iz leta 1959, 
evropska konvencija o pranju denarja iz leta 1990, program akcije 
proti korupciji Odbora ministrov Sveta Evrope iz leta 1996, 
priporočila organizacije FATF (Financial Task Force) iz leta 1989 
in 1996, politična deklaracija in globalni načrt borbe proti 
organiziranemu mednarodnemu kriminalu Združenih narodov, 
sprejeta v Neaplju leta 1993 in priporočila ekspertne skupine P8 
o učinkoviti borbi proti organiziranem mednarodnem kriminalu, 
sprejeta junija 1996 na Lyonskem Summitu. 

6.1.2.2 Spremembe, potrebne za članstvo Republike Slovenije v 
Evropski uniji 

Položaj je kontradiktoren; na eni strani zahteva takojšnje ukrepanje, 
na drugi pa najprej oblikovanje stabilne politike in družbene mo- 
rale. Rešiti ga je mogoče le s postopnim, etapnim delovanjem. Že 
v tem trenutku spreminjamo in prilagajamo obstoječo kazensko 
zakonodajo prej naštetim zahtevam, kot tudi dodatnim zahtevam 
po njeni učinkovitosti, ob istočasnem spoštovanju temeljnih 
človekovih pravic. Na področju kazenskega procesnega prava 
bomo že v tem trenutku poskrbeli za izboljšanje in spremembo 
položaja prič in žrtev kaznivih dejanj. Priči, ki bo izpovedala v 
zvezi z organiziranim kriminalom, bo pod določenimi pogoji 
zagotovljena anonimnost. Anonimnost bo v kazenskem postopku 
zagotovljena tudi tajnim policijskim agentom, ki izvajajo posebne 
metode policijskega delovanja. Spreminja in dopolnjuje se vsebina 
posebnih metod in sredstev. Predlagan je poseben postopek za 
odvzem umazanega denarja in podkupnin v zvezi z kaznivimi 
dejanji pranja denarja in drugimi korupcijskimi dejanji v 
predkazenskem postopku. V kazenskem materialnem pravu se 
bistveno spreminja položaj na področju odvzema protipravno 
pridobljene premoženjske koristi. Spreminja se opis kaznivega 
dejanja pranja denarja. Odpira se možnost procesuiranja storilcev 
vseh kaznivih dejanj, ki se s prehodom državne meje poskušajo 
izogniti kazenskemu postopku. Izpolnjuje se izrecna zahteva 
Evropske Unije, tako, da se inkriminira aktivna in pasivna korupcija 
vseh, tudi tujih uradnih oseb oz. uradnih oseb mednarodnih 
organizacij, predlagajo se spremembe in izboljšave opisov večine 
kaznivih dejanj, ki zajemajo pasivno in aktivno korupcijo, poleg 
premoženjske koristi se kot predmet kaznivega dejanja inkriminira 
tudi nepremoženjska korist. Novela prinaša dve novi kaznivi dejanji 
- poslovno goljufijo in organiziranje denarnih verig; obe dejanji 
mnogokrat nista omejeni na območje ene države. Izboljšujejo se 
tudi opisi kaznivih dejanj politične korupcije, neupravičene uporabe 
tuje firme, vzorca ali modela in neupravičene uporabe tujega izuma. 

6.1.2.3 Načini, mehanizmi in časovni roki za izvajanje potrebnih 
sprememb 

Zgoraj naštete spremembe in dopolnitve veljavne zakonodaje 
sledijo zahtevam in smernicam Evropske Unije in jih je mogoče 
izvesti takoj. Pri tem je moč oceniti, da bo kazensko materialno 
pravo že na ta način v pretežni meri izpolnilo vsebinske kriterije, 
ki jih zahteva članstvo v Evropski Uniji. Morebitne nadaljne zahteve 
bo na tem področju mogoče izpolnjevati sproti, z manjšimi 
spremembami, opravljenimi po temeljiti strokovni proučitvi 
posameznih določb. 

Drugačen, manj ugoden je položaj na preostalih področjih 
kazenskega prava. V naslednjih letih bo potrebna celostna reforma 
kazenskega procesnega prava in ustreznega dela organizacijske 
zakonodaje. Kazenski postopek bo potrebno razdeliti na dva 
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osnovna dela: sodni postopek in predkazenski ali preiskovalni 
postopek. Pripraviti bo potrebno več vrst skrajšanih, hitrih 
postopkov, ki bodo v primerih lažjih kaznivih dejanj omogočili hitro 
in ekonomično reševanje zadev in na ta način pripomogli k večji 
aktivnosti sistema v zvezi z najnevarnejšimi in najresnejšimi 
oblikami kriminala. Rešitve v predkazenskem postopku morajo 
biti jasne: tožilec bo usmerjal in vodil predkazenski postopek, v 
katerem bo sodišče nastopalo le kot garant zakonitosti. Zagotoviti 
bo potrebno tesno sodelovanje kriminalistične službe oz. 
ustreznega dela policije s pravosodnimi organi. Še posebej bo to 
pomembno v delu postopka, ki bo namenjen obravnavanju 
gospodarskega, mednarodnega in organiziranega kriminala. Kot 
je to primer v večini držav Evropske Unije, bo potrebno sprejeti 
posebno zakonodajo s tega področja; na primeren način bo treba 
tako znotraj države, kot tudi na mednarodnem področju povezati 
pravosodne organe na vseh nivojih obravnavanja tovrstne 
kriminalitete. Istočasno bo tem rešitvam potrebno slediti z 
organizacijskimi zakoni (o sodiščih, sodniški službi in državnem 
tožilstvu) in podzakonskimi akti (npr. sodnim redom) in sicer tako 
v odnosu do materialne in procesne kazenske zakonodaje, kot 
tudi v odnosu do državnih organov zakonodajne in izvršilne veje 
oblasti. Upoštevaje transformacijo gospodarskih prestopkov na 
eni strani in priporočila Evropske skupnosti v zvezi z učinkovitim 
preganjanjem in kaznovanjem kaznivih dejanj, storjenih v imenu, 
na račun ali v korist pravnih oseb, bo v tem obdobju nujno potrebno 
sprejeti tudi zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. 

Na področju kazenskega prava velja ugotovitev, da se v zadnjem 
*asi! v svetu odvija intenzivno meddržavno sodelovanje, v 
evropskih in svetovnin organizacijah pa oblikuje nadnacionalno, 
mednarodno kazensko pravo, katerega norme so rezultat soglasja 
mednarodne skupnosti. Naša država pri tem ni pasivna. Povezali 
smo se s Komitejem za kazensko pravo pri svetu Evrope, kjer 
smo aktivno udeleženi pri pretoku idej in informacij, pri oblikovanju 
besedil evropskih konvencij s področja kazenskega prava, kot 
tudi v številnih ekspertnih skupinah s tega področja. Napravili 
smo že precejšiiji korak v smeri uskladitve pretežnega dela 
kazenske zakonodaje z mednarodnimi pravnimi akti, še posebej 
tistimi s področja varovanja človekovih pravic. Slabše pa smo 
izpolnili zahteve po učinkovitosti, ekonomičnosti in smotrnosti 
obravnavanja kaznivih dejanj (tudi v širšem, mednarodnem 
kontekstu). Na tem mestu velja poudariti, da je naša država 
pristopila k evropskim konvencijam o izročitvi in transferju 
obsojenih oseb, ne pa tudi k konvenciji o medsebojni pomoči v 
kazenskih zadevah. Slovenija je sklenila ali nasledila petintrideset 
dvostranskih sporazumov o mednarodni pravni pomoči, ki pa ne 
predvidevajo neposrednega kontaktiranja in sodelovanja med 
pravosodnimi organi - tožilstvi oz. sodišči proseče in zaprošene 
državo, čo želimo, da bo mednarodno sodelovanje tako učinkovito, 
kot to od nas pričakuje Evropska Unija, bo poti preko ministrstev 
oz. diplomatskih predstavništev potrebno skrajšati. 

6.1.3 Področje civilnega materialnega prava 

6.1.3.1 Oris trenutnega stanja 

Najobsežnejše področje civilnega je prava je obligacijsko pravo, 
ki ureja medčloveška razmerja po načelu enakosti subjektov. Za 
pravno državo je zato nujno, da ima na temeljit in moderen način 
urejeno to področje, ki obsega predvsem pravila o pogodbenih in 
odškodninskih in drugih neposlovnih razmerjih. V Republiki 
Sloveniji se za obligacijska razmerja sedaj smiselno kot republiški 
predpis uporablja Zakon o obligacijskih razmerjih bivše države 
SFRJ iz leta 1978, posamezne pogodbe, za katere so bile po 
Prejšnji ureditvi pristojne republike, so vključene v področne 
zakone (npr. Zakon o dedovanju), medtem, ko se za nekatere 
Pogodbe - darilno, posodbeno, preužitkarsko še vedno uporabljajo 
Pravila Občnega državljanskega zakonika iz leta 1811. 

Na področju stvarnega prava, ki zajema področje lastninske in 
drugih stvarnih pravic na nepremičninah in premičninah se prav 
tako smiselno kot republiški predpis uporablja Zakon bivše SFRJ 
o temeljih lastninskopravnih razmerjih iz leta 1978. Za tujce velja 
posebna ureditev, ki je trenutno urejena le z Ustavnim zakonom 
o spremembi 68. člena Ustave Republike Slovenije, veljavnim od 
13. julija 1997, ki glede lastninske pravice tujcev napotuje na 
zakon ali ratificirano mednarodno pogodbo. Zakon, ki bi urejal 
lastninsko pravico tujcev na nepremičninah v Sloveniji, še ni sprejet, 
je pa Slovenija že ratificirala mednarodno pogodbo - Pridružitveni 
sporazum z Evropsko unijo, s katerim je glede lastninske pravice 
tujcev na nepremičninah prevzela obveznosti, določene v 
njegovem 13. aneksu. 

V okviru stvarnega prava je pomembno omeniti še nov Zakon o 
zemljiški knjigi, ki je bil sprejet leta 1995, in je tudi osnova za 
vzpostavitev informatizirane baze in" delovanja zemljiške knjige. 

Področje stanovanjskega prava je doživelo reformo s sprejemom 
Stanovanjskega zakona v letu 1991. 

V Sloveniji poteka proces lastninjenja nepremičnin v družbeni 
lasti, ki pomeni odpravo instituta t. im. pravice uporabe na 
nepremičninah v družbeni lasti. Sprejeta sta bila Zakon o stavbnih 
zemljiščih in Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti. 

Od leta 1992, ko je bil sprejet Zakon o denacionalizaciji, v Republiki 
Sloveniji poteka proces denacionalizaciij, to je vrnitve po drugi 
svetovni vojni nacionaliziranega premoženja. Celoten proces je 
zahteval in še zahteva angažiranje državnega aparata pri Izvsjai i]l 
postopkov vračanja premoženja. Splošna ocena kaže, da je v 
veliki meri premoženje že vrnjeno, da pa so preostali postopki še 
vedno prepočasni. Za pospešitev teh postopkov in nadzor nad 
njihovim tekom v sedanjem zakonu niso predvidena kakšna 
posebna sredstva. Načrtuje se ustanovitev vladne službe za 
denacionalizacijo, ki naj bi ob postavljenih izhodiščih imel te 
pristojnosti. 

Dednopravno področje ureja Zakon o dedovanju, ki kot slovenski 
predpis velja že od leta 1977 in ureja vse potrebne institute 
dednega prava ter zapuščinski postopek. 

Na področju kolizijskega prava se v Sloveniji smiselno kot 
republiški predpis uporablja zakon bivše SFRj iz leta 1982 o ureditvi 
kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih. 

Mednarodna pravna pomoč v civilnih sodnih postopkih se izvaja 
skladno z veljavnimi mednarodnimi dvostranskimi oz. večstran- 
skimi pogodbami s subsidiarno uporabo notranjega prava. Na 
tem področju je stanje glede na vključitev v Evropsko unijo 
zadovoljivo urejeno. 

6.1.3.2 Spremembe, potrebne za članstvo Republike Slovenije v 
Evropski uniji 

Civilno materialno pravo v državah članicah ni poenoteno in je 
načeloma v pristojnosti vsake države članice. To posebej velja za 
stvarno pravo. Direktive Evropske komisije in praksa Evropskega 
sodišča se na tem področju nanašajo na zagotavljanje pogojev 
za prost pretok kapitala in delovne sile. 

Slovenija bo prilagodila predpise na področju obligacijskega, 
stvarnega, dednega in kolizijskega prava razmeram slovenske 
države in vzporedno sledila razvoju teh pravnih področij v članicah 
Evropske unije ter njihovim prizadevanjem za poenotenje institutov 
civilnega materialnega prava. 
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6.1.3.3 Načini, mehanizmi in časovni roki za izvajanje potrebnih 
sprememb 

V zakonodajnem postopku sta nova Obligacijski zakonik in Zakon 
o lastninski in drugih stvarnih pravicah, ki bosta sprejeta 
predvidoma v roku dveh let. V času priprave in sprejemanja obeh 
predpisov bo Slovenija sledila smernicam v državah članicah 
Evropske unije in se vključevala v delovna telesa Evropske unije 
zaradi prizadevanj držav članic po poenotenju institutov obeh 
področij. Tako bo potrebno na področju obligacijskega prava 
izpopolnjevati določbe o gospodarskih in zavarovanih pogodbah 
ter o dolžniško-upniških pogodbenih razmerjih. 

Na področju stvarnega prava bo morala Slovenija že do uveljavitve 
Evropskega sporazuma med Evropsko unijo in Slovenijo sprejeti 
predpise oziroma zagotoviti polno implementacijo druge alinee 
trinajste priloge citiranega sporazuma. 

Na področju dednega prava bodo v procesu priprav za vključitev 
Slovenije v Evropski uniji pripravljene nekatere nujne spremembe 
in dopolnitve Zakona o dedovanju. 

V Sloveniji bodo v naslednjih petih letih potekale aktivnosti pri 
izvajanju Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti. 

Koiizijsko pravo je za članice Evropske unije urejeno z Rimsko 
konvencijo o uporabi prava pri pogodbenih obligacijskih razmerjih. 
V Slovenji je v zakonodajnem postopku predlog Zakona o 
mednarodnem zasebnem pravu in postopku, ki je v največji možni 
men prilagojen določbam citirane konvencije. Koiizijsko pravo na 
področju pravdnega in izvršilnega postopkovnega prava je za 
članice Evropske unije urejeno z Bruseljsko konvencijo o sodni 
pristojnosti in izvršitvi odločb v civilnih In trgovinskih zadevah. S 
predlogom Zakona o pravdnem postopku in predlogom Zakona o 
izvršbi in zavarovanju, ki je v postopku sprejemanja v Državnem 
zboru, je Slovenija sledila in prilagodila določbe zgoraj navedeni 
konvenciji. V okviru kolizijskega prava bo Slovenija v nadaljnjem 
postopku prilagajanja slovenske zakonodaje evropski sledila 
interesu Evropske unije za zagotovitev čim učinkovitejšega in s 
tem povezanega čim hitrejšega poteka sodnih postopkov. 

6.1.4 Področje varstva osebnih podatkov 

6.1.4.1 Oris področja 

Varstvo osebnih podatkov je ustavna kategorija od leta 1989. 
Veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov je bil sprejet marca 
1990, januarja 1992 pa je stopil v veljavo. 

Izhajajoč iz določbe 38. člena Ustave Republike Slovenije je 
varstvo osebnih podatkov človekova pravica, ki mora biti urejena 
v posebnem zakonu. Ustava poleg gornjega določila vsebuje 
izrecno prepoved uporabe osebnih podatkov v nasprotju z 
namenom njihovega zbiranja in vsakomur daje pravico seznaniti 
se z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj ter pravico 
do sodnega varstva ob njihovi zlorabi. 

Veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov določa pravice 
postopke in ukrepe, s katerimi se preprečujejo nezakoniti in 
prekomerni posegi v integriteto človekove osebnosti, ki so lahko 
posledica obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. 

Cilj varstva osebnih podatkov torej ni varstvo podatkov samih, 
temveč varstvo posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo, 
in s tem njegove informacijske zasebnosti.Temu cilju so podrejena 
tudi vsa ostala vprašanja, ki jih ureja zakon: varstvo osebnih 
podatkov, zavarovanje osebnih podatkov, evidence za potrebe 
varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja, pravice 

posameznika, njihovo varstvo in restriktivnost pri njihovem 
omejevanju, iznos osebnih podatkov iz države, inšpekcijsko 
nadzorstvo in spremljanje stanja na področju varstva osebnih 
podatkov ter izvrševanja določb zakona. 

6.1.4.2 Oris dejanskega stanja 

Glede na dosedanje izkušnje in prakso izvajanja veljavne 
zakonske ureditve varstva osebnih podatkov, je cilj predlaganega 
zakona (druga obravnava) tudi odpraviti pomanjkljivosti tako z 
vidika učinkovitosti in racionalnosti pri zbiranju, obdelavi in uporabi 
osebnih podatkov, kot z vidika učinkovitega varstva posameznika, 
zlasti tudi sodnega varstva in njegovih pravic v zvezi z 
informacijsko zasebnostjo. 

6.1.4.3 Spremembe, potrebne za članstvo Republike Slovenije v 
Evropski uniji 

Skladno z direktivo Evropske unije so pripravljene tudi spremembe 
novega zakona, ki je v parlamentarni proceduri. Spremembe se 
nanašajo na zahteve direktive, kar pomeni da bodo rešitve novega 
zakona zadostile zahtevam Evropske unije. 

6.1.4.4 Načini, mehanizmi in časovni roki za izvajanje potrebnih 
sprememb 

S sprejetjem novega zakona o varstvu osebnih podatkov bomo v 
celoti zadostili zahtevam Evropske unije na področju varstva 
osebnih podatkov. 

6.2 Notranje zadeve 

6.2.1 Uvod 

Podoba evropskega prostora se je v manj ko desetletju skoraj 
povsem spremenila, tako v političnem, ekonomskem, socialnem 
kakor tudi varnostnem pogledu. V dobršnem delu širšega 
evropskega prostora so nastale nove države, preoblikovale so 
se družbene strukture, politični sistemi, spremenile so se 
predstave o suverenosti, vlogi in funkciji države v usmerjanju 
družbenih odnosov, njeni organiziranosti, mehanizmih politične 
oblasti in številne druge. 

Čeprav se v posameznih okoljih, tudi slovenskem, še srečujemo 
z različnimi izvori nasprotij, ki so bolj ali manj dediščina 
nerazrešenih vprašanj med novonastalimi državami, pa po drugi 
strani potekajo izjemno močni povezovalni procesi, ki presegajo 
lokalne, državne pregrade in ustvarjajo relativno visoko stopnjo 
soodvisnosti v evropskem prostoru. 

S postopnim uveljavljanjem temeljnih načel Evropske unije, ki se 
odražajo v zahtevah po prostem pretoku blaga, storitev in kapitala 
ter svobodi gibanja ljudi, se spreminja značaj družbenih okolij, v 
teoretičnem pogledu bi lahko celo govorili o nekakšnem oblikovanju 
"globalne družbe", ki s sabo ne prinaša le spremenjenih socialnih 
in ekonomskih razmer ter migracijskih tokov, ampak žal tudi bolj 
temne plati. Širi se kriminalna dejavnost, ki prestopa regionalne ali 
nacionalne okvire, nastajajo transnacionalne kriminalne 
organizacije, ki obvladujejo trgovanje z mamili, ljudmi, jedrskimi in 
radioaktivnimi snovmi in drugim* Njihovo zlo ne predstavljajo le 
grožnje evropski in svetovni varnosti, ampak s svojim delovanjem 
spodkopavajo tudi temelje mednarodnega demokratičnega reda. 
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Sodobni kriminal s hitrimi komunikacijami, pretokom blaga in 
kapitala, odprtostjo meja, turizmom ustvarja potrebo po večji 
mednarodni učinkovitosti v boju s kriminalom, mamili, terorizmom, 
prekupčevanjem in prodajo orožja, tihotapstvom itd. Nova podoba 
"kriminalnega sveta" zato tudi nekako samoumevno narekuje 
širše mednarodno povezovanje varnostnih organov posameznih 
držav. Danes varnosti preprosto ne moremo več zagotoviti le na 
nacionalni ravni, prihaja čas, ko moramo razmišljati o oblikovanju 
načel ali vsaj najosnovnejših principov skupne kriminalne politike, 
o izenačevanju posameznih ukrepov ali harmonizaciji pravnega 
reda oziroma kazenske zakonodaje, primerljivi uporabi metod in 
tehnik ter opremljenosti za preiskovanje kriminalnih dejanj, o 
izmenjavi izkušenj, informacij in hkrati dogovorov o varstvu 
posameznih podatkov ter vzpostavitvi sodelovanja (sodnega) v 
pravnih zadevah. V nasprotnem primeru in navkljub samozave- 
danju o potrebnosti tega ter ob relativno številnih mednarodnih 
sporazumih, deklaracijah, priporočilih in institucionalnih 
povezavah, bi se lahko zgodilo, da bi pri raziskovanju in 
preprečevanju odklonskosti utegnile državne meje predstavljati 
večje ovire za represivne organe kot za storilce različnih kršitev 
prava. 

V Maastrichtskem sporazumu (III. steber) so podrobneje 
razčlenjena določila, ki predstavljajo skupni interes pri 
uresničevanju ciljev unije o sodelovanju na področju pravosodja 
in notranjih zadev. Področja, ki jih bodo države članice obravnavale 
kot zadeve skupnega interesa lahko vsebinsko strnemo na štiri 
segmente, ki se nanašajo na: 

- migracijsko politiko unije, ki zajema: azilantsko politiko; predpise, 
ki urejajo prehod zunanjih meja držav članic; imigracijsko politiko 
in politiko v zvezi z državljani tretjih držav; 

- vzpostavitev sodelovanja v kazenskih in civilno pravnih zadevah 
ter sodelovanje carinskih služb; 

- vzpostavitev policijskega sodelovanja zaradi preprečevanja in 
boja proti terorizmu, nezakoniti trgovini z mamili in drugim oblikam 
mednarodnega kriminala; 

- preprečevanje goljufij na mednarodni ravni in zasvojenosti z 
mamili.2 

Analiza posameznih določb kaže, da področji migracij in kriminala 
(organiziranega), predstavljata v bistvu osrednji problemski sklop 
sporazuma, kot prednostni sta bili izpostavljeni tudi v poročilu 
Evropske komisije o sodelovanju med državami članicami unije 
in pridruženimi državami. Vsa ostala določila ali oblike sodelovanja 
ter povezovanja (pravosodno, policijsko, carinsko) pa 
predstavljajo bolj ali manj le pravni okvir za izvajanje skupne 
"politike" na teh segmentih ter obliko in način, kako zagotoviti 
učinkovito organiziranost za njihovo uresničevanje. 

6.2.2 Vsebinska izhodišča in nekatere predpostavke 
za oblikovanje pristopne strategije s področja 
"notranjih zadev" 

Če prenesemo splošne sistemske značilnosti, ki se kažejo v 
ekonomsko najbolj razvitih evropskih državah v naše, slovensko 
okolje, potem lahko na podlagi posameznih empiričnih kazalcev 
zaključimo, da se srečujemo s podobnimi, če ne povsem 
identičnimi varnostnimi problemi, ko govorimo o razsežnostih in 
oblikah kriminalne dejavnosti ali o spremenjenih migracijskih 
tokovih. Zato pri oblikovanju vsebinskih izhodišč za pripravo 
načrta pristopne strategije izhajamo iz generalne predpostavke 
oziroma ocene, da v procesu vključevanja ter pri uresničevanju 
določb, načel in principov Evropske unije, ki se nanašajo na 
"notranje zadeve", ne bi smeli naleteti na nepremostljive ovire. 
Podobno je tudi mnenje Evropske komisije o prošnji Slovenije za 
članstvo v Evropski uniji, v katerem je poudarjeno, da smo na 
posameznih področjih pokazali sposobnost prilagajanja s 
standardi in zahtevami unije, tako v organizacijskem kot 
zakonodajnem pomenu in bi se lahko uskladili z "acquis 
communautaire" že v naslednjih letih. Razlogov za to predpostavko 
in relativni optimizem je več, izpostavili bi le naslednje: 

- v pripravi temeljnih pravnih dokumentov, ki smo jih sprejeli v 
zadnjih šestih letih - od ustave, v kateri je opredeljen celovit 
korpus človekovih pravic in svoboščin, pa vse do kazenske 
zakonodaje, smo se zgledovali po že uveljavljenih demokratičnih 
načelih unije; 

- relativno široko je razvejano tudi mednarodno sodelovanja pri 
načrtovanju strategije in taktike zoperstavljanja odklonskosti, 

1 - V členu K.1 Maastrichtskega sporazuma, so kot zadeve skupnega 
interesa na področju pravosodja in notranjih zadev opredeljene: 
1- Azilantska politika; 
2. Predpisi, ki urejajo prečkanje zunanjih meja držav članic In izvajanje 

kontrole; 
3- Imigracijska politika in politika v zvezi z državljani tretjih držav in sicer: 

pogoji vstopa in gibanja državljanov tretjih držav na ozemlju držav članic, 
"■ pogoji bivanja za državljane tretjih držav na ozemlju držav članic, vključno 

zaradi povezovanja z družino In možnostjo zaposlitve, 
c' preprečevanje nedovoljene imigracije, bivanja in dela državljanov iz tretjih 

držav na ozemlju držav članic; 
4- Preprečevanje zasvojenosti z mamili (kolikor to ni zajeto v točki 7. in 9.); 
s- Preprečevanje goljufij na mednarodni ravni (kolikor to ni zajeto v točki 7. 

In 9.); 
6- Sodelovanje v civilno-pravnih zadevah; 

Sodelovanje v kazensko-pravnlh zadevah; 
Sodelovanje carinskih služb; 9- Sodelovanje policij zaradi preprečevanja in boja proti terorizmu, nezakoniti 
trgovini z mamili in drugim oblikam mednarodnega kriminala, kolikor je 
Potrebno tudi s carinskimi službami ter pri vzpostavitvi sistema (Europol) 
ža izmenjavo podatkov. 
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pri čemer sodelujemo s številnimi mednarodnimi institucijami in 
policijskimi organizacijami, tudi na pravnem področju, posebno 
pozornost namenjamo strokovnemu izobraževanju zaposlenih, 
s posameznimi državami unije, sosedami in nekaterimi drugimi 
imamo sklenjeno vrsto bilateralnih sporazumov itd.; 

- srečujemo se s podobnimi trendi in problemi v migracijah 
prebivalstva kot države članice unije, tudi značilnosti 
kriminalitete (organizirane) sodobnega sveta in okolja, ki nas 
obdaja, se v slovenskem prostoru odražajo v skoraj vseh 
pojavnih oblikah. Potreba po sodelovanju in prilagajanju 
"kriminalne" in "migracijske" politike, organiziranosti in 
povezanosti nadzorstvenih mehanizmov zato ni le plod težnje 
po vključitvi v evropske integracije, ampak in predvsem način 
oziroma pogoj, da se lahko sploh učinkovito zoperstavimo tem 
odklonskim pojavom. 

6.2.3 Nekatere značilnosti migracijskih gibanj in 
"tujske" problematike - oris pravne ureditve in 
usklajenost z načeli Unije 

Iskanje zgodovinskih okoliščin in vzrokov migracijskih gibanj ter 
njihovo pojasnjevanje omogoča na eni strani širše razumevanje 
pojava in na tej osnovi oblikovanje sodobne migracijske politike, 
na drugi strani pa povzroča tudi številne nasprotujoče poglede na 
te procese. Migracijske procese kot obliko gibanja ljudi poznamo 
v vseh obdobjih človekovega bivanja, vzroki so bili sila raznoteri, 
pri čemer ne smemo zanemariti, da "prisilne" migracije niso le 
zgodovinski pojav, ampak sodobno dejstvo. Zato tudi odgovor na 
vprašanje, kaj spodbuja mednarodne migracije v evropskem 
prostoru danes, ni preprost. Splošno znana so dejstva, da so 
migracije posledica razvoja tehnologije in komunikacij na eni strani 
in na drugi izrazite neenakomerne razvitosti sveta, ki sproža 
politične, gospodarske in socialne krize, zlasti v vzhodni in srednji 
Evropi oziroma v večini "post-socialističnih" družb, nikakor pa 
ne smemo prezreti vojaških spopadov, etničnih konfliktov in ne 
nazadnje ekoloških katastrof kot vzporednih ali za posamezna 
okolja kar odločilnih vzvodov migracij prebivalstva. Množičnost in 
konfliktnosti, ki jih sprožajo procesi migracij, predvsem v 
imigrantskih okoljih, v vedno večji meri vplivajo tudi na prilagajanje 
nacionalnih politik tem pojavom. 

Več kot očitno se obdobje dokaj širokogrudnega sprejemanja 
novih imigrantov ter poskusi integriranja trajnejših imigrantov v 
zahodnoevropske družbe, v katerih so prevladovali modeli 
"privlačevanja in odbijanja" in so bile dopuščene možnosti za 
uveljavljanje individualnih odločitev imigrantov, umika omejitvenim 
regulacijam posameznih držav. Pojavljati so se začele številne 
zavore za množične imigracije, med njimi predvsem poostren 
nadzor nad prehodom državnih meja in številni drugi usklajeni 
administrativni omejitveni ukrepi, ob tem pa tudi vse bolj odklonilen 
odnos avtohtonega prebivalstva do imigrantov. 

Potreba po oblikovanju (usklajevanju) migracijske politike se je 
pojavila šele v zadnjem desetletnem obdobju, ko se je močno 
povečal pritisk migrantov na države članice skupnosti, politika do 
državljanov tretjih držav je bila v preteklih latih povsem v domeni 
posameznih držav. Šele rastoča brezposelnost, ki posledično 
sproža odklonilen odnos do priseljencev, povečan mednarodni 
(organiziran) kriminal, tihotapstvo ljudi in drugi razlogi so narekovali 
oblikovanje migracijske politike ali bolje rečeno skupnega pogleda 
na probleme ilegalne migracije, predvsem na politiko zaposlovanja 
migrantov in na položaj državljanov tretjih držav, ki legalno 
prebivajo v državah članicah. Med prednostne naloge so zato 
uvrstili: sodelovanje pri nadzoru državne meje, usklajevanje 
ukrepov za boj proti nedovoljenim imigracijam in zaposlovanju, 
harmonizacijo načel o izgonu, vključno z zagotavljanjem pravic 
izgnanim osebam in opredelitev skupnih načel (izhodišč) za 
oblikovanje politike do državljanov tretjih držav, ki nezakonito 
prebivajo v državah članicah. V tem kontekstu bi migracijsko 
politiko (v ožjem pomenu besede) unije lahko opredelili tudi kot 
poskus iskanja skupnega odgovora na probleme ilegalne migracije 
oziroma na usklajevanje ukrepov (politike) sprejema in izgona 
tujcev. 

Bežen pogled na načela lahko vzbuja vtis, da je evropska 
migracijska (imigracijska) politika restriktivna, razen do beguncev, 
združevanja družine in sprejema na osnovi humanitarnih razlogov. 
Toda ne smemo spregledati osnovnega vodila, izpolnjevati mora 
namreč dva kriterija: podpirati dinamično migracijsko politiko ter 
dosledno upoštevati evropsko tradicijo o socialni pravičnosti in 
človekovih pravicah, določenih v Evropski konvenciji o človekovih 
pravicah, ki predstavlja pravni okvir za oblikovanje skupne 
migracijske politike unije in hkrati posamezne države članice.3 

Slovenija leži na razpotjih mednarodnih migracijskih tokov, zato 
se sooča s podobnimi problemi kot države članice, ob tem pa tudi 
s posebnostmi, ki jih moramo upoštevati kot determinante pri 
oblikovanju migracijske politike: proces tranzicije in oblikovanje 
lastne nacionalne države, tudi sodobne migracijske politike, 
predstavlja zapleten in dolgotrajen proces; obremenjena je z 
dediščino bivše skupne države, v njej bivajo številni imigranti iz 
drugih delov nekdanje države, kar lahko potencialno sproža 
konflikte; predstavlja nekakšen most in hkrati prepreko, jez, ki naj 
bi zadrževal množične migracijske pritiske v zahodnoevropske 
države; leži ob robu Balkana, ki bo še dolgo časa nemiren, kar 
pomeni, da jo bodo obremenjevali begunci in drugi prisilni imigranti; 
čez njo potekajo tranzitni tokovi, tudi iz tretjega sveta, kar še 
posebej zapleta njeno vlogo v migracijskih razmerah itd. 

Slovenija je bila od nekdaj tranzitna država za ekonomske 
migrante na poti v zahodnoevropske države. Izbruh in nato 
postopno umirjanje konfliktnih razmer v balkanskem prostoru pa 

je spremenil tako migracijske tokove kot strukturo migrantov. 
Sprva smo se (1992. in 1993. leta) soočili s pojavom množičnega 
begunstva predvsem iz' nekdanjih jugoslovanskih republik, za 
določeno število je Slovenija postala tudi ciljna država.4 Od leta 

3 - tako na primer 8. člen Konvencije, ki govori o zaščiti družine, Evropska 
komisija za človekove pravice in Evropsko sodišče o človekovih pravicah 
interpretirata kot odločilnega za oblikovanje imigracijske politike zaradi 
združevanja družine; to velja tudi za 3., 5., 13. in 14. člen. 
4 - Ker je šlo za osebe, ki so matično državo zapustile zaradi vojnih razmer; 
jih nismo obravnavali kot begunce, ampak smo jim v skladu s priporoči" 
Visokega komisariata združenih narodov za begunce "o ravnanju držav ob 
množičnih vstopih tujih državljanov" nudili začasno zatočišče (v začetne"1 

obdobju za 60.000 oseb). 
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1995 pa vse do danes se ta trend postopoma umirja in ponovno 
postajamo tranzitna država predvsem za državljane nekaterih 
afroazijskih držav. Tudi število prošenj za azil je relativno majhno, 
od leta 1993 do 1996 smo jih prejeli le 82, predvidevamo pa lahko 
ponovno rast ob razraščanju konfliktnih razmer in ob članstvu v 
uniji. Kljub tem statičnim kazalcem pa se srečujemo, tako kot 
ostali, tudi s "temnimi stranmi", ki jih prinašajo migracijska gibanja 
in se kažejo predvsem v nedovoljenih prehodih državne meje, 
tihotapljenju ljudi čez državno mejo, v nezakonitem zaposlovanju 
tujcev in drugih pojavnih oblikah.5 

Oblikovanje sodobne migracijske (imigracijske) politike predstavlja 
zato prednostno nalogo in hkrati pogoj za vključevanje v evropske 
integracije. Njeno vodilo je že opredeljeno v ustavni določbi -" v 
mejah zakona je priznana pravica pribežališča tujim državljanom 
in osebam brez državljanstva, ki so preganjane zaradi 
zavzemanja za človekove pravice in temeljne svoboščine". S 
tem je Slovenija načelno opredelila svoj demokratičen odnos do 
migracijske politike, posredno tudi s sprejemom akta o ratifikaciji 
nasledstva in je postala pravna naslednica Konvencije o statusu 
begunca (1951) in newyorškega Protokola (1967). 

Seveda pa sodobna migracijska politika pomeni veliko več kot le 
uveljavljanje ustavnih in drugih mednarodnopravnih določb, ne 
nazadnje gre tudi za vzpostavljanje pogojev, v katerih bi lahko 
migracijski procesi predstavljali vzpodbudo ekonomskemu, 
kulturnemu in socialnemu razvoju imigrantskoga okolja. Slednje 
pa narekuje pripravo nove normativne ureditve, usklajeno 
delovanje državnih organov (ministrstev in vladnih služb), 
nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti, tesno mednarodno 
sodelovanje in vzpostavljanje informacijskih povezav, nenazadnje 
tudi oblikovanje izobraževalnih programov za njene izvajalce. 

V pravnem oziru urejata vstop, gibanje in prebivanje tujcev v 
Sloveniji danes Zakon o nadzoru državne meje in Zakon o tujcih, 
način izvajanja posameznih določb tega zakona je podrobneje 
določen tudi v Pravilniku o načinu izvajanja zakona o tujcih. V 
obeh zakonih so posebej določene kazenske sankcije za 
nedovoljen prehod državne meje in nedovoljeno prebivanje tujca 
v državi. Ker določbe o statusu begunca niso zadostovale, je 
Vlada Republike Slovenije (1996) sprejela Uredbo o uresničevanju 
pravic tujcev, ki jim je podeljen status begunca, leta 1997 pa je 
Državni zbor Republike Slovenije sprejel tudi Zakon o začasnem 
zatočišču. 

Vendar obstoječa zakonodaja ne omogoča Izvajanje azilnih 
postopkov, ki bi bili skladni z mednarodnimi akti in primerljivi z akti 
in postopki držav članic unije. Zato je Ministrstvo za notranje 
zadeve, v sodelovanju z Uradom za priseljevanje in begunce 
pripravilo osnutek (delovno gradivo) posebnega Zakona o azilu. 
Pri pripravi smo upoštevali veljavne pravne instrumente, na primer 
Ženevsko konvencijo iz leta 1951 in njen protokol, Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, 
različna priporočila in sklepe, na primer sklepe Izvršnega komiteja 
UNHCR kot tudi ustrezno evropsko zakonodajo (Dublinsko 
konvencijo, londonske in kopenhagenske sklepe) in Schengenski 
sporazum. 

Osnutek zakona v celoti ureja proceduralna in vsebinska 
vprašanja azila (različne kategorije azilantov, določbe o 
prenehanju statusa, vse faze postopkov - skrajšani postopek, 
postopek na prvi in drugi stopnji). Določa tudi novo organiziranost 
pristojnih organov za odločanje o azilu, pravice in obveznosti 
azilantov, beguncev in oseb, ki jim je podeljen azil iz humanitarnih 
razlogov, ukrepe za njihovo integracijo, trajne rešitve, zaščito in 
varstvo osebnih podatkov ter kazenske določbe. V prid celoviti 
sistemski ureditvi tujske problematike in višji ravni usklajenosti 
pa moramo pripraviti tudi spremembe in dopolnitev Zakona o 
tujcih, ki danes predstavlja pravni temelj za urejanje statusa 
begunca. 

Ker pravna regulacija azila sočasno močno posega na 
ekonomsko, socialno, delovno, zdravstveno, demografsko in ne- 
nazadnje tudi na varnostno politiko, bomo morali po sprejetju 
zakona pripraviti vrsto podzakonskih predpisov, ki se nanašajo 
na: določevanje meril in kriterijev o lokalni delitvi bremena azilantov, 
določevanje kriterijev kršitev javnega reda in miru in drugih, ki so 
povezani z omejitvijo gibanja, opredelitev varnih tretjih držav, letne 
kvote azilantov in drugih. Poleg teh pa bodo morala posamezna 
ministrstva pripraviti tudi predpise, s katerimi bodo konkretizirala 
izvajanje posameznih določb zakona, na primer: način zago- 
tavljanja materialne ali denarne pomoči prosilcev za azil, način 
vodenja evidenc in poročanja, način vložitve in postopek s prošnjo 
za azil, način izdajanja potnih listov in vizumov, o opravljanju 
občasnega in začasnega dela in zagotavljanju drugih socialnih 
pravic, o vzpostavitvi sistema svetovalcev za begunce, o 
nastanitvenih kapacitetah za azilante iz humanitarnih razlogov 
itd. V določenih primerih bodo morali pri uresničevanju posameznih 
programov, ob ministrstvih in vladnih službah, sodelovati tudi centri 
za socialno delo, zavodi za zaposlovanje ter druge nevladne in 
humanitarne organizacije. 

Slovenija tudi ni podpisnica Shengenskega sporazuma, zato ima 
državna meja z vsemi sosednjimi državami značaj "zunanje 
meje", po teh načelih se izvaja tudi mejna kontrola. Že danes pa 
posamezne določbe sporazuma ne predstavljajo ovire za njihovo 
izpolnjevanje, prav tako ne nasprotujejo notranjemu pravu in 
sprejetim mednarodnim obveznostim. V določenih primerih tudi 
izvajamo mejno kontrolo po načelih enotnih kontrolnih standardov, 
ki veljajo na "zunanjih mejah" držav podpisnic sporazuma. Vendar 
morebiten sprejem in podpis sporazuma narekuje popolno 
uskladitev zakonskih določb, spremembo organiziranosti in 
delovnih postopkov, uvedbo sodobne tehnologije, predvsem pa 
primerno usposobljenost zaposlenih. V zakonodajnem oziru bi z 
načrtovani zakonskimi projekti v naslednjem triletnem obdobju 
(Zakon o azilu, Zakon o tujcih, uskladitev viznega režima z viznimi 
režimi držav članic, Zakon o policiji) v dobršni meri uskladili pravne 
temelje, nov zakonski predlog bi morali pripraviti le o nadzoru 
državne meje. 

Mednarodne razsežnosti problematike migracij narekujejo izjemno 
tesno sodelovanje s tujimi vladnimi, medvladnimi in nevladnimi ter 
humanitarnimi organizacijami na več ravneh: pri načrtovanju azilne 
in migracijske politike, pri usmerjanju migracijskih tokov, 
odpravljanju vzrokov za ilegalne migracije, pri programih, ki 
omogočajo vrnitev in reintegracijo migrantov in drugih. Slovenija 

V 

5 - V zadnjem šestletnem obdobju je slovenska policija zaradi poskusa 
nedovoljenega prehoda državne meje obravnavala relativno veliko število 
tujcev: v letu 1991 - 9.407, v letu 1992 - 3.942, v letu 1993 - 8.689, v letu 
1994 - 4.004, v letu 1995 - 4.175; število zavrnjenih tujcev pa je bistveno 
višje, samo v preteklem letu smo jih zavrnili 47.635. 
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se preko Urada za priseljevanje in begunce in Ministrstva za 
notranje zadeve v te procese aktivno vključuje v okviru 
mednarodnih organizacij Sveta Evrope, Evropske unije in OZN, 
predvsem v delo Evropskega odbora za migracije (CDMG), Ad 
hoc odbora ekspertov za pravni vidik prosilcev za azil, beguncev 
in oseb brez državljanstva (CAHAR), Mednarodnega centra za 
razvoj migracijske politike (ICMPD), Mednarodne organizacije 
za migracije (IOM), izvršnega komiteja UNHCR, Mednarodne 
organizacije rdečega križa in druge. 

Predstavljena izhodišča so usmerjena predvsem v prikaz in 
oblikovanje pravnih temeljev migracijske politike, v manjši meri 
pa upoštevajo celoten splet socialnih in ekonomskih kazalcev. V 
kontekstu teh, bi podobno kot ostale države in v skladu s splošno 
uveljavljenimi humanitarnimi principi, morali iskati ravnotežje 
predvsem med tremi dejavniki mednarodnih migracij: ponudbo in 
povpraševanjem po delovni sili, ki jo je treba uskladiti z načelom 
solidarnosti in z načelom relativne svobode mednarodnega 
gibanja, ob sočasnem omejevanju razdruževalnih ali konfliktnih 
procesov med imigranti in avtohtonim prebivalstvom. Ob tem pa 
ne bi smeli prezreti vprašanj, kot so: vzpostavljanje avtonomije 
imigrantskih etničnih skupnosti, uveljavljanje kulturnih, 
socioekonomskih in političnih pravic različnih kategorij imigrantov, 
potrebnost usklajevanja interesov emigrantskih in imigrantskih 
držav in drugih, ker bi v nasprotnem primeru sila težko gradili 
mednarodno migracijsko politiko. Svojstvena pozornost mora biti 
namenjena tudi izgradnji emigracijske politike kot sestavine 
migracijskih gibanj, predvsem vprašanju zajezitve bega 
možganov, sodelovanju s trajnimi emigranti, njihovimi združenji in 
institucijami, ne bi smeli prezreti tudi dejstva, da bi Slovenija kot 
imigrantska država morala sodelovati v procesih remigracij 
določenih kategorij sedanjih imigrantov, predvsem beguncev itd. 
Skratka, Slovenija se sooča s tako raznovrstnimi problemi 
migrantskih gibanj, da bi morala aktivno sodelovati pri oblikovanju 
razvojnih alternativ mednarodnih migracij, izgradnja celovite 
migracijske politike pa je nujni pogoj za zagotovitev tega. 

6.2.4 Značilnosti kriminalitete in organizirane 
kriminalne dejavnosti - poti in oblike njenega 
preprečevanja in zatiranja 

Značilnosti kriminalitete sodobnega sveta ter okolja, ki nas 
obkroža, se odražajo tudi v slovenskem prostoru in to v skoraj 
vseh pojavnih oblikah ter elementih, med katere uvrščamo 
predvsem: stalen absolutni in relativni porast števila kaznivih 
dejanj; prikritost; vedno nove pojavne oblike; strukturalne premike 
v smeri povečevanja težjih in nasilnejših oblik kaznivih dejanj; 
porast povratništva in profesionalizacije storilcev, povečanje 
stopnje njihove organiziranosti (specializacije) in obsega njihovega 
delovanja (internacionalizacije) ter pomlajevanje storilcev kaznivih 
dejanj. 

Opazen in statistično relevanten kazalec, ki v določeni meri 
odstopa od trendov v drugih evropskih državah, se kaže v 
postopnem upadanju skupnega števila kaznivih dejanj, vendar 
lahko le dolgoročna analiza objektivno vrednoti vzroke oziroma 
ali je to le posledica spremenjene kazenske zakonodaje in 
drugačnega zajemanja ter prikazovanja statističnih podatkov. Ob 
tem pa zaznavamo vse ostale značilnosti, predvsem kvalitativne 
spremembe v strukturi kriminala. Narašča število kaznivih dejanj 
tako imenovanega "organiziranega kriminala" ("na podjetniški 
način izvajane dejavnosti hudodelske združbe, ki uporablja nasilje 
ali korupcijo za doseganje svojih ciljev"), spreminja se tudi način 
izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj; vedno več je grobega nasilja, 
storilci so vedno bolj organizirani, opremljeni in oboroženi, pojavljati 
so se začele prve tuje organizirane kriminalne združbe, 
pričakujemo pa lahko postopno uveljavljanje delitve dela in 
interesnih področij ter povezovanje preko državnih meja. 

V preteklem letu smo v Sloveniji zabeležili le nekaj več kot tri 
odstotke kaznivih dejanj z značilnostmi organiziranega kriminala 
od celote vseh evidentiranih. Vendar obseg in struktura 
organiziranega kriminala, ki jo lahko razberemo iz statističnih 
pokazateljev, ne odseva objektivnih razmer. Enostavna primerjava 
policijskih statistik namreč ne more pokazati kvalitativnih 
sprememb, saj je metodologija zajemanja podatkov prilagojena 
spremljanju konvencionalnoga kriminala. Šele na podlagi analiz 
že preiskanih primerov lahko ugotovimo, ali gre za organizirano 
kriminalno dejavnost ali ne. Zato lahko le posredno ocenjujemo, 
da je povečanje števila kaznivih dejanj, kot so trgovanje z mamili, 
orožjem, razstrelivi, ponarejenim denarjem, tatvine vozil, 
izsiljevanja in podobno, posledica organiziranega kriminala. Kljub 
teoretični nedorečenosti pojma "organiziran kriminal" oziroma 
njegovih različnih interpretacij pa nam analize posameznih 
primerov in nekateri indici storjenih kaznivih dejanj v slovenskem 
prostoru le omogočajo njegovo razpoznavo, razvrščanje ter 
napovedovanje razvoja v prihodnje. 

Statistični podatki in analize petletnega obdobja kažejo nenehno 
naraščanje posameznih oblik organiziranega kriminala, pri čemer 
izstopajo po obsegu naslednji primeri ali kazniva dejanja: 
neupravičena proizvodnja in promet z mamili; omogočanje uživanja 
mamil; tatvine vozil; ponarejanje denarja; nedovoljena proizvodnja 
in promet z orožjem ali razstrelivnimi snovmi in organizirani ilegalni 
prehodi čez državno mejo. Gledano vsebinsko, pa to še ne pomeni, 
da se ne srečujemo z drugimi oblikami, nasprotno, primeri 
izsiljevanja, pranja denarja, trgovine z "belim blagom" niso redek 
pojav, prisotni so tudi nekateri indici o organiziranem gospodar- 
skem kriminalu, vendar statistično manj relevantni ali pa 
nezaznavni v kontekstu organizirane kriminalne dejavnosti, kar 
nenazadnje kaže na težavnost odkrivanja lahko pa tudi na 
dokajšnjo nemoč (neučinkovitost) v zoperstavljanju temu 
kriminalu. 

Na nekaterih področjih je organiziran kriminal tradicionalno 
zasidran, najpogosteje na področju trgovine z mamili, ki tudi v 
strukturi obravnavanega organiziranega kriminala zajema več 
kot polovico vseh primerov. Razlogov za takšen razmah je prav 
gotovo veliko, nedvomno pa predstavljajo najbolj donosen posel 
naše dobe, in to vsem prizadevanjem policije za boj proti mamilom 
navkljub; in ne samo policije, ampak številnih socialnih, 
zdravstvenih, izobraževalnih in drugih organizacij. Verjetno tudi ni 
pojava, ki bi se lahko tako dolgo in trdovratno zoperstavljal 
številnim poskusom njegove eliminacije In hkrati vzpodbudil tudi 
nasprotujoče poglede o načinu njegovega premagovanja. 

Primerjalni pregled posameznih zdravstveno - socialno - pravnih 
rešitev problema mamil v posameznih državah opozarja na dokaj 
različne pristope. V večini programov sicer prevladuje kot 
odločujoč ukrep prohibicija, vendar so v posameznih zakonodajah 
in drugih dokumentih opazna pomembna odstopanja od tega 
pravila, ki kažejo na različne stopnje sprejemanj uživanja drog. 
Novost je predvsem dopuščanje in legitimnost (v teoretičnih 
razpravah) antiprohibicionističnega stališča do mamil. V tem 
kontekstu se odpira cela vrsta različnih pogledov, od zagovornikov 
popolne liberalizacije, legalizacije (načelna izenačitev statusa do 
zdaj prepovedanih substanc na tržišču pod državnim nadzorom), 
medicinsko nadzorovanega razdeljevanja mamil in do dekriminacije 
sedaj prepovedanih mamil. Pri tem večina izhaja iz predpostavke, 
da je uživanje drog neodtuljiva pravica posameznika do iskanja 
svoje lastne sreče, in iz spoznanja, da zakonska delitev mamil na 
legalne in ilegalne ne temelji na presoji farmakoloških posledic, 
pač pa na kulturnih tradicijah okolja. 

Argumenti, ki jih navajajo zagovorniki različnih scenarijev 
legalizacije mamil, so številni, osredotočeni predvsem na kritiko 
učinkov kriminalizacije mamil, ki je po njihovih ocenah sicer veliko 
ljudi odvrnila od uporabe mamil in zmanjšala dostopnost do mamil, 
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vendar ni ustavila naraščanja uporabe mamil, razširil se je tudi 
kriminal, povezan z mamili (prostitucija, ropi, vlomi), ne nazadnje 
so se bistveno povečali tudi izdatki za boj proti mamilom, ki niso 
v sorazmerju s pričakovanimi rezultati. 

Kateri ukrepi so bolj učinkoviti oziroma kje je meja med represivo 
in preventivo, je težko določiti. Ta različnost se odraža tudi v 
pravnih ureditvah posameznih držav, med katerimi obstajajo 
razlike tako glede vrst prepovedanih mamil, ocene njihove 
nevarnosti in sankcij, ki so zagrožene, kot tudi glede kaznovanja 
oseb, ki so tako ali drugače povezane z mamili. Nedvomno je 
kaznovalna politika in izbor strategije za boj z mamili odvisna od 
razmer (socialnih, ekonomskih, varnostnih) v nacionalnem okolju, 
vendar bi morali zaradi značilnosti kriminalitete v zvezi z mamili, 
predvsem mednarodnih razsežnosti pojava, doseči tesnejše 
sodelovanje med represivnimi organi držav ter začrtati vsaj 
temeljne premise mednarodne (evropske) kriminalne in 
kaznovalne politike v boju z mamili. 

V boju z mamili izvaja Slovenija "uravnoteženo" politiko, ki temelji 
na globalnem in multidisciplinarnem pristopu ter na kombinaciji 
oziroma prepletanju preventivnih in represivnih ukrepov. Izbran 
pristop pogojujejo nacionalne razsežnosti, ki so podobne in 
primerljive s širšim evropskim okoljem ter nekatere posebnosti, 
ki se kažejo v naslednjih dimenzijah: 

- zaradi svoje geografske lege predstavlja tranzitno državo na 
poti od proizvajalk do uporabnikov mamil. Preko našega ozemlja 
vodi ena od smeri tako imenovane "balkanske poti", tihotapstvo 
heroina, kanabisa, tudi kokaina, sintetičnih mamil in v zadnjem 
časovnem obdobju prekurzorjev; 

- iz izrazito prehodne države v preteklosti smo danes postali 
okolje, v katerem se spopadamo z vsemi drugimi pojavnimi 
oblikami uporabe mamil: po statističnih kazalcih policije, 
zdravstvenih in drugih strokovnih služb narašča število 
uživalcev (tudi intravenoznih) ter količina nedovoljenih mamil v 
obtoku, predvsem heroina in drugih sintetikov; znantno je porastlo 
število prekrškov v zvezi z mamili (neupravičena posest mamil), 
predvsem pa kaznivih dejanj ter z njimi povezanimi oblik 
organizirane kriminalitete; iz leta v leto se povečuje število smrtnih 
primerov zaradi uživanja mamil, prav tako število oseb na 
vzdrževalnem metadonskem programu itd. 

Načrt in usmeritve za preprečevanje zlorabe mamil izhajajo iz 
nacionalnega programa, ki gaje sprejel slovenski parlament (1992. 
leta), in smiselno povzema tudi predloge Phare Multi Country 
programa za mamila (EU Action Plan to Combat Drugs), UNDCP 
ter drugih konvencij, resolucij, bilateralnih in multilateralnih 
sporazumov. Za spremljanje politike v boju z mamili je slovenska 
vlada tudi ustanovila odbor za izvajanje nacionalnega programa 
preprečevanja zlorabe drog, ki je sestavljen iz predstavnikov 
različnih ministrstev in drugih institucij, tudi civilne družbe. 

Preventivni ukrepi so namenjeni zmanjšanju povpraševanja po 
mamilih in zajemajo primarno, sekundarno in terciarno prevencijo 
oziroma zdravljenje. V tem okviru potekajo stalne preventivne 
dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah, izobraževanje pedagoških, 
socialnih in zdravstvenih delavcev, staršev, policistov in paznikov, 
javne preventivne akcije z udeležbo glasbenikov in športnikov, 
lutkovne igrice za otroke, razstave, predavanja, strokovne in 
laične preventivne publikacije ipd. 

Posebej so pripravljeni programi za rizične skupine, tudi 
predavanja v zaporih (za zapornike in zaposlene). V okviru centrov 
za socialno delo poteka vrsta preventivnih projektov (z delom na 
terenu - outreach je Slovenija pričela že leta 1991 in intenzivno 
izobražuje svoje strokovnjake v tujini), organizirane so lokalne 
akcijske skupine, ki preventivno delujejo na lokalnem nivoju, ureja 

pa se tudi terapevtska mreža: centri za prevencijo in terapijo 
odvisnosti (že nekaj let uspešno izvajajo metadonski program), 
center za detoksifikacijo, dnevni centri, terapevtske skupnosti 
(don Pierinova "Communita Incontro", CElS-ov projekt "Uomo", 
skupnost "Patriarche"), "self-help" centri (Stigma) ipd. V nujnih 
primerih poteka zdravljenje v psihiatričnih ali zdravstvenih 
institucijah. Za zmanjšanje nevarnosti okužbe s HIV poteka tudi 
program izmenjave igel. 

Represivni vidik se izraža v odkrivanju, kazenskem pregonu in 
kaznovanju storilcev kaznivih dejanj in prekrškov z mamili, torej 
v zmanjševanju ponudbe nedovoljenih mamil. Čeprav uživanje 
nedovoljenih mamil samo po sebi ni kaznivo dejanje, so 
prepovedana številna druga dejanja v zvezi z mamili. Slovenska 
kazenska zakonodaja obravnava problem mamil z vidika 
neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, nadalje v primerih 
omogočanja uživanja mamil, prav tako, če je izražen namen 
trgovanja s prekurzorji. 

Policijska dejavnost je usmerjena predvsem v odkrivanje in 
preiskovanje hujših kaznivih dejanj, zlasti organizirane in 
mednarodne trgovine z mamili. V prid večji učinkovitosti je 
prilagodila tudi svojo organiziranost, ustanovila specializirane 
enote za boj proti mamilom, tako na ministrski kot regionalni ravni, 
prilagodila svojo strategijo in metodiko preiskovanja, saj ji določbe 
v kazenskem postopku omogočajo (dovoljujejo) v posameznih 
primerih tudi uporabo prikritih preiskovalnih metod za odkrivanje 
organizirane trgovine z mamili. 

Nova kazenska zakonodaja omogoča, v primerjavi s preteklo, 
sicer sodobnejši in učinkovitejši pregon storilcev kaznivih dejanj 
v zvezi z mamili, toda zaradi celovitosti pristopa moramo 
posamezna vprašanja zakonsko redefinirati ali povsem na novo 
opredeliti. V pripravi je Zakon o mamilih in psihotropnih substancah. 
Zakon o prometu s prekursorji in Zakon o preprečevanju škodljive 
uporabe nedovoljenih mamil. S tem bomo dosegli tudi višjo raven 
usklajenosti (harmonizacije) z načeli, ki jih uveljavlja Evropska 
unija. Nekatere od njih je Slovenija že sprejela in ratificirala: Enotno 
konvencijo o mamilih (iz leta 1961), Protokol o spremembah enotne 
konvencije o mamilih (iz leta 1972), Konvencijo o psihotropnih 
substancah (iz leta 1971) ter Konvencijo Združenih narodov zoper 
nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi (iz leta 1988). 

Kako preprečiti, onemogočiti ali vsaj zajeziti organizirano kriminalno 
dejavnost, predstavlja osrednje vprašanje vsake skupnosti 
Pristopi so različni: od zaostrene kaznovalne politike, spremembe 
kazenskopravnih in drugih predpisov, do spremembe kriminali- 
stične taktike in drugih ukrepov. Prav na kriminalistično taktičnem 
področju lahko z uporabo prikritih preiskovalnih metod, 
reorganizacijo kriminalističnih služb oziroma ustanavljanjem 
posebnih organizacijskih enot za preiskovanje organizirane 
kriminalitete, s programi za zaščito prič in drugimi ukrepi 
učinkoviteje preprečujemo organizirano kriminalno dejavnost. Brez 
mednarodnega sodelovanja in sistemske povezanosti posameznih 
ukrepov pa bo tudi tak poskus neučinkovit. 

Slovenska strategija zoperstavljanja organiziranemu kriminalu 
skuša upoštevati vsakega od opredeljenih elementov in jih povezati 
v koherenten sistem. Sprejeti so bili novi predpisi: Kazenski 
zakonik, Zakon o kazenskem postopku in Zakon o preprečevanju 
pranja denarja; v okviru Ministrstva za notranje zadeve in 
regionalnih upravah so bili ustanovljeni posebni oddelki za pregon 
organiziranega kriminala, Državno tožilstvo je ustanovilo prvo 
specializirano skupino državnih tožilcev za pregon organiziranega 
kriminala, v okviru Ministrstva za finance pa Urad za preprečevanje 
pranja denarja. 

Vzpostavljene so določene oblike sodelovanja z mednarodnimi 
institucijami na področju organiziranega kriminala in mamil (Inter 
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pol, FBI, DEA, BKA), sklenjeni so tudi bilateralni sporazumi s 
sedmimi državami - Madžarsko, Hrvaško, Italijo, Avstrijo, Albanijo, 
Makedonijo, Slovaško. Pod okriljem UNDCP je Slovenija podpisala 
tudi Memorandum o soglasju med Vladami Češke republike, 
Madžarske, Poljske, Slovaške in Programom Združenih narodov 
za nadzor nad mamili. Številni so strokovni posveti in študijski 
obiski pod okriljem Sveta Evrope, Phara, ne nazadnje že vrsto let 
tudi sodelujemo pri izobraževanju zaposlenih v Srednjeevropski 
policijski akademiji itd. 
Nedvomno vse te oblike mednarodnega sodelovanja omogočajo 
izmenjavo strokovnih izkušenj, operativnih spoznanj, principov 
dela in organiziranosti posameznih institucij, pridobivanje novega 
znanja in še kaj. Toda, ali se s tem lahko zadovoljimo oziroma ali 
nam ta in takšna mednarodna povezanost omogoča učinkovito 
zoperstavljanje organiziranemu kriminalu v vseh njegovih 
razsežnostih, ali pa potrebujemo bolj sistematičen pristop, ki bo 
omogočil učinkovitejše ukrepanje, preprečevanje in sankcioniranje 
kriminalne dejavnosti. 

Poti, ki vodijo k temu, ni veliko. Kriminal ne pozna meja, v boju z 
organizirano kriminaliteto ne moremo uporabiti "enakost orožij", v 
to nas silijo zakonske omejitve, če ne že prej moralne. Zato se mu 
lahko upremo z znanjem, usposobljenostjo, organiziranostjo, ki 
presega nacionalne okvire, povezanostjo nadzorstvenih 
(represivnih) mehanizmov, s sodobno tehnično opremljenostjo, s 
hitro komunikacijo in operativnim informacijskim sistemom, z vsaj 
minimalno poenotenimi izhodišči kriminalne politike in strategije, s 
sodobnimi operativnimi metodami in tehnikami in ne nazadnje z 
enotnejšo zakonodajno prakso. 

6.2.5 Programske naloge pri uresničevanju pristopne 
strategije s področja "notranjih zadev", predvidene 
projektne aktivnosti in nekatere predpostavke za 
uresničevanje programa 

Uvodoma opredeljene splošne značilnosti in nacionalne 
posebnosti migracijskih gibanj in kriminalitete, so produkt 
predvsem izkustvenih spoznanj pa tudi sistemskih in operativnih 
analiz na posameznih področjih dela. Predstavljale so tudi oporo 
za pripravo odgovorov na vprašalnik Evropske komisije - v širšem 
obsegu so bila predstavljena na zadnjih dveh ministrskih 
konferencah držav članic in pridruženih držav s področja 
"pravosodja in notranjih zadev". V tem kontekstu tvorijo tudi 
izhodišče za opredelitev temeljnih vsebinskih sklopov, ki bi jim v 
okviru pristopne strategije morali nameniti osrednjo pozornost, 
za načrtovanje programskih nalog in za oblikovanje projektnih 
izhodišč (predpostavk). Okvirno smo jih opredelili tudi v poročilu 
za prvo srečanje Skupnega odbora/odbora za sodelovanje 
Republike Slovenije in Evropske unije 1997. leta, vsebinsko pa je 
v večinoma usklajen s predlogom horizontalnega meddržavnega 
programa PHARE (Horizontal Multy Country Programme) za 
področje "pravosodja in notranjih zadev". 

Ob programsko poudarjenem multilateralnem sodelovanju na 
posameznih področjih (migracije, azil, organizirani kriminal, mamila 
itd.), ki ga predvideva ta program, smo načrt strategije zasnovali 
nekoliko širše, ne le za izbrana področja, ampak ga povezali še 
s sistemskimi vprašanji zagotavljanja varnosti, kot posebnost 
načrtujemo nekoliko tesnejše, bilateralno sodelovanje z več 
izbranimi mednarodnimi institucijami, ministrstvi posameznih držav 
ter policijskimi organizacijami pri prenosu ekspertskega znanja in 
strokovnem izobraževanju. 

V osnovni zamisli smo v pripravi načrta pristopne strategije - na 
sistemski ravni - predvideli izvedbo projektov na štirih vsebinsko 
zaokroženih sklopih (modulih), in sicer: na sistemskih vprašanjih 
zagotavljanja varnosti; na pripravi izhodišč sodobne migracijske 

politike; na pripravi izhodišč nacionalne kriminalne politike, 
predvsem strateškega načrta preprečevanja in zatiranja 
organizirane kriminalitete in na področju strokovnega izobraže- 
vanja (izpopolnjevanja in usposabljanja). 
Na sistemskem področju bo pozornost usmerjena predvsem na 
proučevanje strukture in funkcij varnostnega (zaščitnega) sistema 
in njegove organiziranosti, nadzora nad represivnimi mehanizmi 
instutucionalnega nadzorstva, na uvajanje sodobnih upravljalskih 
pristopov ter na pripravo nove ali posodobitev obstoječe 
zakonodaje (na sistemski ravni). Med prednostne projektne naloge 
smo uvrstili: 

- pripravo primerjalne analize organiziranosti in strukture 
nacionalnega varnostnega sistema, vloge posameznih 
subjektov (institucionalnih) ter njihovih pristojnosti, v ta kontekst 
sodi tudi proučitev razmerij med javno in zasebno varnostjo; 

- vprašanje nadzora nad subjekti varnostnega sistema (policije), 
pri čemer moramo upoštevati vse njegove dimenzije, 
institucionalne in neinstitucionalne oblike nadzora, notranji 
(kontrola) in mednarodni nadzor; 

- proučitev vloge in organiziranost policije (primerjalna analiza), 
predvsem s stališča uvajanja sprememb v njeni strukturi in 
funkcijah (preventivna - represivna) ter načinih vodenja ali 
upravljanja (centralizirani - decentralizirani, "community polic- 
ing" itd.), ne nazadnje tudi pri politiki zaposlovanja (pogoji, izbor, 
profil) in v sistemu strokovnega izobraževanja (institucionalno 
in vsebinsko). 

V drugem vsebinskem sklopu, ki se nanaša na področje migracij 
oziroma celotne tujske problematike, bodo projektne naloge 
usmerjene v pripravo izhodišč nacionalnega programa 
migracijske politike ter na vzpostavitev učinkovitega sistema 
nadzora državne meje. Med projektne aktivnosti smo uvrstili 
naslednje naloge: 

- pripravo izhodišč sodobne "migracijske" politike (imigracije, 
emigracije, reemigracije) v socialnem, ekonomskem, 
humanitarnem in varnostnem oziru; 

- pripravo zasnove nacionalne strategije na področju migracij, ki 
vključuje tako organizacijski, kot pravni in informacijski vidik, 
vključno s primerjalnim pregledom organiziranosti in pravne 
ureditve v državah unije (azilantsko pravo, begunci, vizna 
politika, ilegalne zaposlitve, inšpekcijski nadzor itd.) ter analizo 
učinkovitosti ukrepov policijskih in sodnih organov pri 
preprečevanju organiziranega tihotapstva ljudi; 

- oblikovati in vzpostaviti sistem varovanja državne meje in mejne 
kontrole, primerljiv z evropskimi načeli in standardi (Schengenski 
sporazum); 

- pripraviti in (ali) prilagoditi zakonske podlage za učinkovito 
izvajanje migracijske politike, predvsem Zakona o tujcih, Zakona 
o azilu in drugih; 

- vzpostavitev enotnega informacijskega sistema na področju 
migracij, ki bo omogočal mednarodne izmenjave podatkov (tujci, 
begunci, iskalci azila itd.). 

Tretje raziskovalno polje, ki se nanaša na oblikovanje izhodišč 
kriminalne politike in strateškega načrta preprečevanja in zatiranja 
organizirane kriminalne dejavnosti, zajema organizacijske In 
pravne vidike v odkrivanju in zatiranju kriminalne dejavnost, 
projektna pozornost pa bo usmerjena tako na proučevanju notran- 
jih sistemskih razmerij in relevantnega zunanjega okolja. Med 
prednostne naloge smo uvrstili: 
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- izdelavo nacionalnega programa (izhodišč) preprečevanja in 
zatiranja kriminalitete (v skladu s smernicami priporočila Odbora 
ministrov Sveta Evrope o "Kriminalni politiki v Evropi v času 
sprememb"), v tem kontekstu tudi (re)definiranje represivne in 
preventivne dejavnosti državnih organov in nedržavnih institucij; 

- pripravo primerjalne študije o organiziranosti policije 
(kriminalistične) in uveljavljanju sodobnih načel ("community po-, 
licing") ter njene učinkovitosti s stališča odkrivanja, preiskovanja 
in dokazovanja vseh vrst organizirane kriminalitete; 

- pripravo strategije (taktike in metodike) boja zoper organizirani 
kriminal, ki vključuje tako organizacijska kot pravna vprašanja, 
informacijske povezave ter vzpostavitev specialističnega 
strokovnega izobraževanja; 

- uskladitev (v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi) kazensko 
materialne in procesne zakonodaje z resolucijami, konvencijami 
in priporočili Evropske unije (zaščita prič, ekstradicija, 
medsebojna pravna pomoč itd.); 

- uskladiti in razviti dejavnosti za zmanjševanje ponudbe in 
povpraševanja po mamilih (Drug Demand Reduction Pro- 
gramme); 

- v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi pripraviti zakonske 
predloge na področju mamil (Zakon o prometu s prekursorjih, 
Zakon o mamilih in psihotropnih substancah, Zakon o 
preprečevanju škodljive uporabe nedovoljenih mamil) ter 
podzakonske predpise pri preprečevanju pranja denarja; 

- vzpostavitev enotnega informacijskega sistema o mamilih, ki 
bo povezan z evropskim centrom (v okviru PHARE programa); 

- proučiti "temno polje" kriminalitete in stopnjo uspešnosti 
preventivnih in represivnih ukrepov (policija, tožilstvo, sodišče); 

- posebno raziskovalno pozornost bi morali nameniti tistim oblikam 
policijske dejavnosti, ki posegajo v temeljne človekove pravice 
in svoboščine (poligraf, nadzorovanje vseh oblik komuniciranja, 
prikrite preiskovalne metode, policijsko pridržanje), pripravi 
primerjalne analize zakonodajnih in praktičnih rešitev teh 
vprašanj, s poudarkom na sodni in izvensodni kontroli uporabe 
prikritih preiskovalnih metod in tehnik na eni strani, in varstvu 
človekovih pravic in svoboščin pred zlorabami v pravosodju in 
notranjih zadevah, na drugi strani. 

Četrti in zadnji vsebinski sklop se nanaša na področje strokov- 
nega izpopolnjevanje in usposabljanje oziroma izobraževalni 
sistem kot celoto (vsebinsko in institucionalno). Četudi opredeljen 
kot zadnji, prav gotovo predstavlja pogoj in hkrati oporo prenovi, 
vprašanje povečanja absorbcijske moči sistema, ki jo dosegamo 
s pridobivanjem novih znanj in usposobljenosti je namreč 
odločujoče za vse nadaljnje transformacijske procese. V ta namen 
moramo povečati obseg in posodobiti vsebine izobraževalnih 
programov, ne le izpopolnjevanja in usposabljanja, ampak tudi v 
dodiplomskih, postaviti ločnico med temeljnimi in specialističnimi 
programi, ki bodo zadovoljevali potrebe tako za različne ravni 
zaposlenih kot za različna področja dela. V tem kontekstu moramo 
posebno pozornost nameniti pripravi izobraževalnih modulov in 
"curiculuma" izobraževalnih programov za področja, ki so v 
pristopni strategij opredeljena kot prednostna (mejne zadeve, 
tujska problematika, preprečevanje in zatiranje kriminalite, 
informacijska tehnologija), uvajanju sodobnih didaktičnih metod 
in izobraževalne tehnologije, v pripravo programov in njihovo 
izvedbo pa pritegniti širši krog ekspertov, tudi mednarodnih 
organizacij. 

Cilji, ki smo jih zasledovali v pripravi načrta pristopne strategije 

so večplastni, širši in ožji, kratkoročni in dolgoročni, vodilo vsem 
pa je vzpostaviti sistem - v organizacijskem, institucionalnem in 
zakonodajnem pogledu - ki ne bo ustrezal samo zahtevam 
evropskega "pravnega reda" ter omogočil oblikovanje osnovnih 
izhodišč skupne (evropske) kriminalne in migracijske politike ter 
strategije, ampak in predvsem tudi nacionalnim interesom, tako v 
smislu učinkovitosti kot smotrne in racionalne organiziranosti. 

Vsebinska izhodišča pristopne strategije in načrtovani projekti s 
področja "notranjih zadev" so zato na eni strani (sistemski ravni) 
tudi vpeti v program celovite prenove upravnega sistemd 
(organiziranost in struktura nacionalnega varnostnega sistema, 
nadzor, oblikovanje kriminalne politike, migracijske politike, 
proučevanje metod in tehnik, izobraževanje), po drugi (sektorski 
pristop) pa so usmerjeni v specifične probleme s področja: zatiranja 
organizirane kriminalitete, na področje migracij (azil, vizna politika, 
ilegalni prehodi, begunci), zaščite državne meje, zaščite podatkov, 
vzpostavitev primerljivih informacijskih sistemov, specialističnega 
izobraževanja za posamezna področja itd. 

V tem kontekstu predstavlja priprava analize obstoječega stanja 
prednostno nalogo, saj predstavlja izhodišče za pripravo 
izvedbenega načrta za implementacijo projekta "notranje zadeve". 
Odgovorila naj bi namreč na vprašanje, kje so kritične točke ali 
razhajanja med nacionalnimi in "evropskimi" standardi v 
institucionalem pogledu, organizaciji ali pravni ureditvi ter 
predvidela ukrepe za njihovo uskladitev. 

Nadaljnji korak predstavlja priprava izvedbenega načrta (master 
plan) s podrobnim opisom ali operacionalizacijo projektnih nalog 
(vključno s prioritetami). Sočasno bi morali usposobiti upravljalce 
in izvajalce projektov za realizacijo projektnih nalog ter vzpostaviti 
osnovne izobraževalne module (specialistična znanja). In ne samo 
,to, v organizacijskem pogledu bi morali v širšem obsegu 
vzpostaviti sodelovanje z fakultetami in inštituti, predvsem pa z 
mednarodnimi organizacijami (ministrstvi in policijskimi sistemi) 
zaradi prenosa ekspertskega znanja in izkušenj ter izpopolnje- 
vanja, ki mora biti osredotočeno na več sklopov: na usposabljanje 
za načrtovalce in vodje projektov (sistemska znanja), za izvajalce 
(metodološka in specialna znanja s posameznih področij), za 
zaposlene, in sicer za različne profesionalne ravni ter področja 
dela, ter na pripravo različnih izobraževalnih modulov kot stalnico 
v sistemu strokovnega izpoponjevanja in usposabljanja. 

Glede na to, da na področju notranjih zadev, ni (izven institucij) 
posebnega ali širšega konzultantskega znanja (izjema je na primer 
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti ter v določeni meri 
Obramboslovni raziskovalni center pri Fakulteti za družbene vede), 
načrtujemo (pod okriljem programa PHARE) vzpostavitev 
neposrednega sodelovanja med ustreznimi organi držav članic 
in Ministrstvom za pravosodje ter Ministrstvom za notranje zadeve 
v okviru katerega bi razvili predvsem sistem strokovnega 
izobraževanja (temeljnega in specialističnega) za potrebe 
pristopne strategije in iz katerega bi črpali tudi ekspertsko znanje, 
potrebno za realizacijo projektnih nalog. 

Seveda pa morajo biti za uresničevanje takega načrta izpolnjene 
nekatere predpostavke, ki njegovo izvedbo omogočajo, opredelili 
bi jih lahko tudi kot cilje, ki jih moramo nemudoma realizirati, pri 
tem mislimo predvsem na organiziranost, ki naj bi omogočila 
uspešno realizacijo nalog. Ta se odraža na več nivojih ali 
segmentih: 

- v koordinativni funkciji, ki jo opravlja medresorski odbor, katerega 
sestavljajo državni sekretarji in njihovi namestniki iz posameznih 
ministrstev in vladnih služb; 

- pri vzpostaviti organizacije za izvedbo projekta na nacionalni 
ravni. V določeni meri je institucioalni okvir za notranje zadeve 
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že opredeljen: za program je odgovoren državni sekretar za 
upravne notranje zadeve, ki je član Medresorskega odbora za 
odnose z Evropsko unijo, projektno delo pa koordinira "task 
manager". Ker so posamezna področja v pristojnosti različnih 
uprav, je za vsako imenovana odgovorna oseba: iz Uprave 
kriminalistične službe, iz Uprave policije, iz Uprave za upravne 
notranje zadeve. V organizacijskem in izobraževalnem pogledu 
bi morali opredeliti še projektne skupine s posameznih področij 
(na sistemski in specialistični ravni), ki bodo sodelovale pri 
izvedbi načrta; 

- v spremenjeni organiziranosti Ministrstva za notranje zadeve, 
ki je na eni strani odgovorno za pripravo in uresničitev programa 
reforme javne uprave, in na drugi, v sodelovanju z Ministrstvom 
za pravosodje za pripravo pristopne strategije s področja 
"pravosodja in notranjih zadev". Doslej enovito področje uprave 
se je razdelilo na področje upravnih notranjih zadev ter na 
področje organizacije in razvoja javne uprave. 

Vse programske naloge (analiza, strateški in izvedbeni načrt) 
predstavljajo obveznost, ki jo moramo realizirati v relativno 
kratkem obdobju, časovni načrt izvedbe posameznih nalog bi 
morali namreč uskladiti s programom celotne nacionalne pristopne 
strategije in z načrtom reforme upravnega sistema. Zato bi do 
zaključka leta morali pripraviti še izvedbeni načrt programa, kot 
izhodišče za operacionalizacijo projektnih nalog, ki bi jih morali 
izvesti v naslednjem triletnem obdobju. V tem kontekstu smo 
pripravili tudi okvirni triletni zakonodajni program, ki sovpada s 
tem načrtom. Vsebinsko se nanaša na zakonodajne projekte na 

področjih, za katere je odgovorno (pristojno) Ministrstvo za 
notranje zadeve, in sicer: 

- v okviru I. stebra Maastrichtskega sporazuma za pripravo 
predloga Zakona o prevozu nevarnih snovi in predloga Zakona 
o varnosti cestnega prometa; 

- v okviru III. stebra za uskladitev mednarodnih sporazumov o 
viznem režimu z viznim režimom članic Evropske unije, za 
pripravo predloga Zakona o tujcih, Zakona o azilu in Zakona o 
orožju; 

- med "ostale" zakonodajne predloge, ki so posredno vezani 
bodisi na program preobrazbe javne uprave ali notranjih zadev 
pa smo uvrstili pripravo predloga Zakona o javnih shodih in 
prireditvah, Zakona o prijavi prebivališča, Zakona o spremembi 
zakona o potnih listinah in dopolnitev Zakona o državljanstvu 
Republike Slovenije. 

Potrebe in pričakovanja prav gotovo presegajo predstavljeno 
zamisel, uresničitev programa zahteva tudi dokajšnja finančna 
sredstva za izvedbo projektov, zato brez tehnične in finančne 
podpore mednarodnih institucij (programa PHARE) le-ta ne bo 
preprosta. Nedvomno pa bi nam postopno uresničevanje 
opredeljenih prednostnih nalog, predvsem vzpostavljanje 
mednarodno primerljivega in povezanega sistema preprečevanja 
in zatiranja kriminalne dejavnosti ter nadzora nad migracijskimi 
tokovi, omogočilo hitrejše in učinkovitejše sodelovanje ter 
povezovanje z evropskimi institucijami, kar je ali pa bi moral biti 
tudi njihov cilj. 
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7. REFORMA JAVNE UPRAVE 

7.1 Uvod 

Reforma javne uprave predstavlja danes proces, ki poteka v 
domala vseh državah, tudi razvitega sveta. Prodirajoča 
globalizacija, ki jo spremlja sila dinamični razvoj družbenih 
sistemov, postavlja nacionalne države v povsem novo vlogo, ki 
se ji morajo prilagoditi njene institucije in upravni sistemi. V preteklosti 
poudarjena regulativna vloga države se umika novi, partnerski 
vlogi, v kateri država skupaj z vsemi drugimi družbenimi 
podsistemi skrbi za razvoj sistema kot celote. Nedvomno vsi ti 
reformni procesi sprožajo tudi številna politična in strokovno 
teoretična nasprotja, negodovanja zaradi neizpolnjenih pričakovanj 
uporabnikov storitev in vrsto drugih, ker posegajo na izjemno 
široko področje ali torišče. Poseči v prenovo upravnega sistema 
namreč pomeni spreminjanje njegovih glavnih sestavin, od 
državne uprave, lokalne samouprave pa vse do javnih služb. Vse 
te so med seboj tesno povezane in soodvisne sestavine, 
spremembe v enem od strukturnih elementov sistema povzročajo 
spremembe v drugih delih, skratka, gre za relativno sklenjen 
krog medsebojnega vplivanja in povezovanja, zato mora prenova 
sistema sočasno potekati v vseh njegovih sestavinah. 

7.2 Razlogi za reformo javne uprave 

Vrsta razlogov narekuje potrebo po strukturalni in funkcionalni 
posodobitvi slovenske javne uprave, od zahteve po bolj 
učinkovitem delovanju državnih institucij pa vse do težnje po 
vključitvi v Evropsko unijo, kar pomeni, da moramo razviti in 
prilagoditi naše upravne sisteme do te mere, da se bodo sposobni 
vključiti v širše upravne integracije. Slednje tudi pomeni, da v 
slovenskem modelu in njegovi modernizaciji, predvsem pa ob 
opredeljevanju ciljnih področij preobrazbe slovenske javne uprave 
moramo upoštevali tudi globalne razvojne usmeritve v sodobnih 
upravnih sistemih 

7.3 Izhodišča strategije reforme javne uprave 

V sodobnih sistemih se pretekla, predvsem usmerjevalna vloga 
države, spreminja, težišče njenega delovanja prehaja iz "upravno- 
Policijskega" dela v zagotavljanje posameznih javnih dobrin in 
storitev državljanom. Vse bolj postaja skupnost javnih služb in 
eden od generatorjev družbenega razvoja, s tem pa upada njena 
oblastvena funkcija. Te procese spremlja tudi decentralizacija 
teritorialnih upravnih sistemov, kar ne pomeni samo dekoncen- 
tracije izvajanja odločitev centralnega sistema, ampak in predvsem 
relativno samostojnost in širšo povezanost s sistemi javnih služb 
ha različnih ravneh. Vse bolj pogosto se srečujemo tudi s 
Prehajanjem ali prenosom servisne funkcije uprave iz domene 
države v zasebno področje; uvajanje institucionalnega pluralizma 
in oblikovanja tako imenovanega sektorja nevladnih organizacij 
Postaja imperativ v sodobnih upravnih sistemih. 
2 upadanjem oblastvene funkcije države ter z naraščanjem njene 
servisne in pospeševalne funkcije postaja upravna dejavnost 
visoko zahtevna strokovna dejavnost, težnja po njeni 
Profesionalizaciji je izrazita. V tem kontekstu se spreminja tudi 
notranja organiziranost upravnih sistemov, izrazito hierarhična 
struktura se umika novim tipom organizacije, ki temeljijo na 
heterarhični strukturi. Pogost pojav so tudi zahteve po deregulaciji 
in zmanjšanju administriranja; pri tem pa so bolj v ospredju 
spremembe funkcij uprave, opuščanje nepotrebnih in pridobivanje 
'istih, ki jih v sodobnem političnem in tržnem sistemu mora 

opravljati, kakor pa zmanjšanje števila zaposlenih, čeprav te niso 
izvzete. 

Prav gotovo s tem povzetkom nismo izčrpali vseh predpostavk, 
ki jih moramo upoštevati pri prenovi upravnega sistema, nedvomno 
pa nam omogočajo, da lahko opredelimo temeljne smotre in cilje 
prenove, kot so: zagotoviti večji prenos pristojnosti in s tem 
omogočiti večjo prilagodljivost upravnega sistema; zagotoviti 
kvalitetnejše izvajanje upravnih nalog, vzpostaviti ustrezne 
nadzorne mehanizme za učinkovitejše uveljavljanje odgovornosti; 
razviti konkurenčnost in možnost izbire pri izvajanju upravnih 
funkcij; razviti javne službe, ki bodo usmerjene k uporabniku; 
izboljšati kvaliteto pravne regulacije; okrepiti usmerjevalno in 
spremljevalno funkcijo centra upravnega sistema, boljše izkoristiti 
zmogljivosti sodobne informacijske tehnologije itd. 

Objektivna presoja in analiza obstoječih razmer kaže, da smo v 
zadnjem sedemletnem obdobju z novimi ustavnimi in zakonskimi 
določili v določeni meri že uveljavili posamezna sistemska 
izhodišča in nekatere uvodoma opredeljene predpostavke 
sodobnega sistema. Tako smo z novo ustavo uvedli temeljni 
načeli, ki neposredno vplivata na organizacijske in funkcionalne 
vidike javnih služb: načelo delitve oblasti in načelo lokalne 
samouprave, ki poleg načela človekovih pravic predstavljata temelj 
nove ustavne ureditve. Obe pomenita prelom z dosedanjo ureditvijo 
države in občin, saj ukinjata skupščinski ih komunalni sistem. 

Sprejet je bil Zakon o Vladi Republike Slovenije, v katerem so 
opredeljene njene funkcije in sestava, razmerja do državnega 
zbora in vladne službe. Prav tako Zakon o upravi, v katerem so 
opredeljena temeljna izhodišča ureditve državne uprave, funkcije 
uprave, organizacija in vodenje ministrstev, teritorialna organizacija 
uprave, razmerja ministrstev in izvajanje inšpekcijskega 
nadzorstva. Novi Zakon o lokalni samoupravi tvori skupaj s 
predhodnim tudi izhodišče za vzpostavitev nove lokalne 
samouprave in reorganizacijo državne uprave. Sprejet je bi! tudi 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, ki 
opredeljuje organizacijo in področja dela posameznih ministrstev. 
Nedvomno moramo v ta kontekst uvrstiti še zakona, ki urejata 
statusna vprašanja zaposlenih v upravi: Zakon o delavcih v 
državnih organih, ki ureja delovna razmerja in plače, ter Zakon o 
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih 
lokalnih skupnosti, ki razvršča delavce v posamezne kategorije 
in določa njihove izhodiščne vrednosti. 

Če nekoliko strnemo podan pregled, potem lahko ugotovimo da 
smo z nekaterimi zakonskimi določili uveljavili temeljne 
predpostavke za preoblikovanje sistema. Uresničeno je načelo 
delitve oblasti, oblikovana so tudi ustrezna razmerja med 
zakonodajno, izvršilno in sodno oblastjo, ob tem je zagotovljena 
relativna samostojnost izvršilne oblasti in izostrena odgovornost 
za rezultate njenega delovanja. 

Z ustanovitvijo upravnih enot je bila izvedena tudi ločitev državne 
uprave od lokalne samouprave, tako po funkcijah (ločitev državnih 
zadev od lokalnih) kakor tudi organizacijsko (ločitev državnega 
aparata od lokalnih služb), opredelila so se temeljna razmerja, 
pristojnosti in odgovornosti med posameznimi organi, tudi za tako 
imenovano občo upravo ter za upravni sistem. 

Vendar pa s tem celoten krog pravnih dokumentov, ki bi urejal 
področje uprave, ni sklenjen; pri tem mislimo v okviru že sprejetih 
na vprašanje nadzora (strokovnega, sodnega, neformalnega) 
nad delovanjem uprave, na nerešene materialne pogoje za 
delovanje upravnih enot oziroma lastninska vprašanja, ki v 
zadnjem obdobju močno izstopajo, in vrsto drugih. Tako je na 
primer sistem javnih uslužbencev v primerjavi z že navedenimi 
področji ostal nedodelan in pomeni osrednjo prihodnjo nalogo. 
Kakovostnega preskoka v upravi namreč ni mogoče doseči brez 
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primerne strokovne ravni zaposlenih in brez njihovih jasno 
opredeljenih statusnih pravic ter obveznosti. V vsebinskem 
pogledu bi morali zato nameniti bistveno večjo pozornost kot 
doslej tudi sistemu funkcionalnega izobraževanja v upravi in za 
upravo, ki v nekaterih segmentih še vedno sloni na zakonodaji, 
sprejeti pred slovensko osamosvojitvijo. Navsezadnje so to tudi 
elementi, ki predstavljajo izhodišča za razpravo o strokovnosti in 
potrebni iniciativnosti zaposlenih v upravi, o možnostih za 
drugačno organiziranost in delitev dela, o njeni deregulaciji, 
racionalizaciji in zmanjšanju administriranja itd. 

Ob tem tudi opombe k že sprejetim določilom in zametkom novega 
organiziranja sistema niso redek pojav. Kritični opazovalci pa tudi 
posamezne analize opozarjajo na določena organizacijska 
neskladja in funkcionalne nedoslednosti sistema, kot so primeri 
prekrivanja pristojnosti in kompetenčne praznine, ki so posledica 
nesistemskih ali le delnih sprememb znotraj upravnega sistema. 

7.4 Vsebinska zasnova reformnih procesov - reformni 
cilji in predvidene projektne aktivnosti v prenovi 
upravnega sistema 

Celovita preobrazba upravnega sistema sproža nešteto vprašanj 
in dilem, ki se kažejo v njenem strukturalnem, organizacijskem, 
funkcionalnem in personalnem vidiku. Posebej še, če to 
opazujemo s stališča ekonomskega in socialnega razvoja in 
želje po vključitvi v širše mednarodne integracije. Uprava namreč 
ni samo strošek ali breme, ampak tudi spodbujevalec sprememb, 
njena (ne)razvitost ter (ne)strokovnost pa sta pogoj, lahko tudi 
nepremostljivi oviri, za razvoj celotnega družbenega sistema. 

Vsi ti razlogi so spodbudili pripravo programa ("bele knjige") 
strukturalne in funkcionalne preobrazbe slovenske javne uprave 
in pripravo strateškega načrta (master plan) za njegovo izvedbo 
(pregled projektnih nalog v prilogi). V načrtu je predvidena - na 
sistemski ravni - izvedba raziskovalnih projektov na šestih 
vsebinsko zaokroženih sklopih (modulih), in sicer: na področju 
reforme državne uprave na centralni ravni; reforme sistema lokalne 
samouprave; reforme javnih služb; reforme sistema varstva pravic 
posameznikov v razmerju do uprave; sistema javnih 
uslužbencev, izobraževanja in usposabljanja v javni upravi ter 
prestrukturiranja javnih financ. 

7.4.1 Državna uprava 

Na področju državne uprave bo pozornost usmerjena na 
proučevanje relevantnega okolja za vključitev Slovenije v Evropsko 
unijo ter na potrebne spremembe v strukturi in funkcijah našega 
upravnega sistema. V tem kontekstu so v ospredju naslednja 
vprašanja, nadaljrii razvoj mehanizmov demokracije, razmerja v 
upravnem sistemu, posodobitev državne uprave, dograjevanje 
strukture in funkcij državne uprave na lokalni in regionalni ravni, 
informatizacija državne uprave in druga. 

7.4.2 Lokalna samouprava 

V diugem snlopu, ki je usmerjen na lokalno samoupravo, smo se 
problemsko osredotočili na preučevanje: regionalnih organizacij 
Evropske unije in sistemov lokalne samouprave njenih članic ter 
na postavitev razmer za vključitev slovenskih lokalnih enot v 
evropska regionalna združenja, v notranjih razmerjih pa na 
vprašanja: kakšni naj bosta struktura in funkcija lokalne 
samouprave, kako jo financirati; nadaljnje razmejitve pristojnosti 
in delitve naiog med državo in lokalno samoupravo; kako izvajati 
posamezne prenesene naloge in opravljati nadzor; kakšna so 

pravna sredstva za varstvo pravic lokalne samouprave v 
razmerju do države; kako posodobiti njeno upravljanje ("human 
resource management", timske mreže, heterarhične organiza- 
cijske strukture) in druga. 

7.4.3 Javne službe 

Tretji segment strukturalnih in funkcionalnih sprememb v 
upravnem sistemu obsega izjemno široko področje javnih služb 
in javnega sektorja. Pri tem se že uvodoma srečamo s problemom 
definiranja pojmov, ker je to pogoj za nadaljnjo razmejitev in 
posledično za vzpostavljanje različnih pravnih režimov. Podobno 
velja tudi za lastninska razmerja, katerih večina je še nerešenih. 
Vse to tvori izhodišče za nadaljnje opredeljevanje statusa in 
položaja javnih podjetij in javnih zavodov ter za opredeljevanje 
lastninskih in upravljavskih razmerij v teh organizacijah; naslednji 
problemski sklop je povezan z vprašanjem koncesionarnih oblik 
izvajanja javnih služb; neizdelan je tudi koncept javnega dobra; 
podobno velja za deregulacijo, liberalizacijo in privatizacijo javnih 
služb in uvajanje kompetitivnosti v izvajanje javnih služb ter druga 
področja. 

7.4.4 Varstvo pravic posameznikov v razmerju do 
uprave 

Eno najbolj občutljivih področij proučevanja - varstvo pravic 
posameznikov v razmerju do uprave - tvori četrti raziskovalni 
sklop. Normativno sicer lahko rečemo, da je dokaj dobro urejeno 
in definirano, vendar moramo večjo pozornost nameniti njihovemu 
izvajanju, predvsem: neformalnim oblfkam varstva pravic 
posameznikov v razmerju do uprave, posebnim oblikam sodnega 
varstva posameznikov v razmerju do uprave, v tem kontekstu 
predvsem vlogi ustavnega sodišča, upravnim postopkom, inštituciji 
varuha človekovih pravic (ombudsman) itn. 

7.4.5 Razvoj državne uprave in sistem javnih 
uslužbencev 

Peto raziskovalno polje - razvoj državne uprave in sistema javnih 
uslužbencev - se nanaša na tako imenovana notranja razmerja v 
upravi. To področje bi lahko opredelili tudi kot "ohranjevalni" 
podsistem v okviru upravnega sistema, saj je njegova temeljna 
funkcija ohranjanje in razvoj upravnega sistema. V tem kontekstu 
so predvidene povsem konkretne projektne naloge, ki morajo 
imeti prioriteto v časovnem razvrščanju projektnih dejavnosti: 

- vzpostavitev sistema javnih uslužbencev na vseh ravneh 
(centralni in lokalni); 

- vzpostavitev organizacijskih enot za razvoj državne uprave, v 
tem sklopu predvsem organizacijske enote za preučevanje 
metod in tehnik dela v upravi, ki naj bi oblikovala enotne 
metodologije in delovne postopke za celotno upravo ter 
pomagala pri oblikovanju posebnih metodologij, delovnih 
postopkov in organizacijskih rešitev v drugih upravnih organih; 

- vzpostavitev sistema funkcionalnega izobraževanja z osrednjo 
institucijo, nacionalno akademijo za javno upravo; 

- navsezadnje sodi v ta kontekst tako s stališča organiziranosti 
kakor učinkovitosti dela celotnega podsistema tudi sklop 
vprašanj, ki se nanašajo na upravni informacijski sistem oziroma 
njegovo informatizacijo v tehnološkem in vsebinskem pomenu. 

7.4.6 Reforma javnih financ 

Šesti in zadnji vsebinski sklop (v prvotni programski zamisli ni bil 
vključen) zajema reformo javnih financ. V tem sklopu so kot 
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prednostno opredeljeni naslednji problemski sklopi in projekti: 
decentralizacija proračunskega odločanja; upravljanje državnega 
premoženja in program privatizacije; ustvarjanje pogojev za 
spodbujanje domačih in tujih investicij v infrastrukturo. 

7.5 Metodologija dela 

Izhodišča za strukturalno ter funkcionalno prilagoditev 
slovenskega upravnega sistema smo predstavili tudi strokovni 
javnosti na mednarodnem in dveh medresorskih posvetih o 
preobrazbi slovenske javne uprave. Kritične ocene so bile podane 
na vseh načrtovanih segmentih (modulih), povzete so bile tudi v 
sklepih posvetov ter večina upoštevana tudi v predloženem 
strateškem načrtu (master plan) reforme javne uprave. V opombah 
in predlogih k razvojnemu programu so opozarjali na posamezne 
nedoslednosti in(ali) pomankljivosti v sistemu, pri čemer so 
izpostavili predvsem; 

- pomanjkljivo vertikalno in horizontalno koordinacijo dela v državi « 
upravi, zato bi kot prednostno morali zagotoviti boljše 
povezave in usklajenost med posameznimi ministrstvi, ob tem 
pa tudi razmisliti o smotrnosti delegiranja nekaterih pristojnosti 
na nižje ravni odločanja; 

- nadaljnji problem se kaže v razmerju med državnim zborom in 
vlado, kjer prihaja do supremacije zakonodajne oblasti, prvi bi 
namreč moral postavljati le zakonodajne okvire, vlada pa določati 
politiko znotraj teh okvirov; 

- problem paradržavnih organizacij postaja vse bolj aktualen. V 
številnih zakonskih ureditvah se namreč pojavljajo različne 
organizacije, toda brez skupnega imenovalca in brez urejenega 
statusa, zato je prednostna naloga oblikovati enotna izhodišča 
teh organizacij in opredeliti področja njihovega delovanja; 

- proračun bi moral postati sestavni del in instrument reforme 
javne uprave. V tem kontekstu bi moralo Ministrstvo za finance 
postati odgovorno za vodenje makroekonomske politike vlade 
in za zagotavljanje stabilne ekonomske rasti. Povečati se mora 
koordinacija pri pripravi in izvajanju proračuna; vsa javna 
finančna sredstva (brez socialnih zavarovanj in občinskih 
proračunov) bi morala potekati prek državnega proračuna (tudi 
donacije); posebni skladi oziroma agencije skrbijo le za izvajanje 
politike (določa državni zbor, vlada ali resorni minister); 
vzpostaviti se mora celotna evidenca državnega premoženja 
in določiti pravila upravljanja in razpolaganja z njim; razmejiti bi 
morali oblike organiziranja, v katerih naj bi se v prihodnje opravljala 
javna služba; v okviru sistemske ureditve državnega proračuna 
bi morali vpeljati srednjeročno prognozo (predvsem za 
investicije) itn ; 

■ preoblikovanje državne uprave zahteva vidno politično podporo, 
ki jo morata zagotoviti državni zbor in vlada, ter usklajenost v 
izvedbi programa, za kar je odgovorno Ministrstvo za notranje 
zadeve, pri čemer mora biti Ministrstvo za finance s finančnimi 
usmerjevalnimi mehanizmi opora temu procesu. 

Po mnenju večine smo tudi pri reformi lokalne samouprave storili 
samo prvi korak, izvedli teritorialno reformo, medtem ko 
funkcionalna in organizacijska še potekata. V nadaljnjem razvoju 
bi kot prednostno morali: natančno razmejiti (upravne) pristojnosti 
^ed državo in lokalnimi skupnostmi oziroma občinami; doseči 
Politični konsenz ali soglasje predvsem glede nadaljnjega 
ikonskega urejanja pokrajin in mestnih občin ter nujnega 
spreminjanja sistemske zakonodaje oziroma zakona o ustanovitvi 
°bčin ter izdelati merila za financiranje občin in vzpostaviti 
nadzorne mehanizme nad sredstvi za javno porabo. 

Pri varstvu pravic posameznikov v razmerju do uprave se ne 
kažejo toliko šibkosti glede normativne ureditve tega področja - 
upravnega postopka in upravnega spora, ampak in predvsem 
pri njegovem izvajanju. Postopki so predolgi, tako da stranke ne 
morejo uveljaviti svojih pravic v primernih rokih, zaradi procesnih 
napak je relativno veliko tudi nezakonitih odločb. 

Sodobnost ureditve se kaže tudi s pred kratkim vzpostavljeno 
inštitucijo varuha človekovih pravic, potrebnost te institucije 
potrjujejo tudi številne piitožbe, ki jih prejema. Razmeroma kratek 
čas od njegove uveljavitve prav gotovo ni primeren ali zadosten 
za presojo (merjenje) njegove učinkovitosti ter vplivnosti, zato 
tudi ostaja še nadalje odprto vprašanje smotrnosti uvedbe 
specialnih "ombudsmanov". 

Ob rob navedenim se poraja še vrsta problemov, ki se nanašajo 
na pravna vprašanja reforme javne uprave in na vlogo uprave v 
približevanju Evropski uniji. Čeprav bi lahko rekli, da je v določenem 
delu reforma pravne ureditve opravljena, je ostala nedorečena 
vsebinska ureditev posameznih pravnih področij javne uprave 
pa tudi organizacija in način njenega delovanja. Zlasti bi bila 
potrebna smotrnejša razporeditev pristojnosti oziroma delovnih 
področij med ministrstvi (vsebinsko zaokrožena delovna 
področja), kar bi v večji meri omogočilo njihovo racionalno in 
učinkovito delovanje. V prid temu bi morali ustrezno urediti še 
položaj državnih in javnih uslužbencev, njihovo izobraževanje in 
strokovno izpopolnjevanje, ne nazadnje sodi v ta kontekst tudi 
dolgoročno planiranje kadrovskih potreb v upravnih in drugih 
državnih organih. 

Nekatere od navedenih opomb (predlogov) so prisotne tudi v 
mnenju Evropske komisije o sposobnosti uprave za uporabo 
"acquis communauitare". Kljub splošni oceni, da so vse strukture 
slovenske javne uprave dobro prilagojene za učinkovito izvajanje 
vseh potrebnih nalog, opozarjajo, da bi morali v nadaljnjem procesu 
preobrazbe nameniti osrednjo pozornost predvsem vzpostavitvi 
tesnega sodelovanja znotraj ministrstev in med ministrstvi, 
okrepitvi struktur za izvajanje in za nadzor nad izvajanjem 
zakonodaje, vzpostavitvi trdne pravne podlage upravnega sistema 
in strokovnemu izobraževanju. 

Prav gotovo lahko posameznim ocenam in predlogom ali kar 
večini pritrdimo, ob tem pa se vendarle moramo zavedati, da 
predstavlja reforma upravnega sistema dolgoročni proces, v 
okviru katerega predstavlja uveljavitev novih in v uvodu 
opredeljenih sodobnih funkcij sistema javne uprave temeljni 
programski cilj. Postopnost uresničevanja strateškega načrta pa 
narekuje, da ob sistemskih (temeljnih) opredelimo tudi razvojne 
in neposredne cilje, ki jih skušamo v posameznem programskem 
obdobju doseči in predstavljajo podstat celovite reformo. 

V strateškem načrtu smo kot prednostne razvojne cilje opredelili 
predvsem potrebo po: vzpostavitvi sistema javnih uslužbencev, 
povečanju notranje učinkovitosti dela ministrstev, izboljšanju 
sode,- ^anja med ministrstvi, povečanju upravnih in upravljaiskih 
sposobnosti javnih uslužbencev, izboljšanju organizacijske in 
operativne učinkovitosti lokalne samouprave, izboljšanju možnosti 
dostopa do javnih služb s strani zasebnopravnih subjektov ter 
razvoju nevladnih in paradržavnih organizacij. Te cilje pa lahko 
dosežemo le, če bistveno razširimo obseg in posodobimo vsebine 
strokovnega izobraževanja javnih uslužbencev, pospešeno 
razvijamo (programsko) institucije za izobraževanje v javni upravi 
(dodiplomski, podiplomski programi in programi usposabljanja), 
vzpostavimo institucionalni okvir za uslužbenski sistem, 
izboljšamo učinkovitost in operativno sposobnost v ministrstvih 
in ne nazadnje razširimo vednost (obveščenost) o smotrih in 
ciljih programa reforme javne uprave. 
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Razvojnim in neposrednim ciljem so izvedbeno (časovno) 
prilagojene tudi projektne aktivnosti. V okviru celovitega programa 
smo zato med prednostne projektne naloge, ki jih bomo že v tem 
letu začeli izvajati uvrstili: 

- na področju institucionalne preobrazbe: pripravi analize 
delovanja upravnega sistema na centralni ravni; pripravi analize 
delovanja lokalne samouprave; vprašanje teritorizacije upravnih 
enot, decentralizacije proračunskega načrtovanja; priprava 
analize delovnih in upravnih postopkov na področju inšpekcij- 
skega nadzorstva (kot izhodišče za oblikovanje novega modela 
inšpekcijske kontrole); 

- na področju razvoja državne uprave, sistema javnih uslužben- 
cev in izobraževanja: pripravi analize izobraževalnih potreb v 
javni upravi ter pripravi delovnega gradiva Zakona o javnih 
uslužbencih; 

V vsebinskem delu je strateški načrt izvedbe reforme usklajen 
tudi s triletnim zakonodajnim programom, v okviru katerega je 
predvidena priprava več novih zakonskih predlogov oziroma 
sprememba obstoječih. Razčlenjeni so na tri segmente ali 
področja: na projekte, ki se nanašajo na nadaljnji razvoj 
mehanizmov demokracije; na projekte, ki se nanašajo na ureditev 
medinstitucionalnih razmerij ter na projekte, ki se nanašajo na 
dograjevanje procesnih predpisov (program v prilogi). 

7.6 Nekatere predpostavke za uresničevanje 
programa reforme slovenske javne uprave 

Vsebinska izhodišča opredeljena v programu reforme javne 
uprave, dopolnjena s predlogi in pobudami mednarodnega 
posveta, pomenijo le vmesno fazo v prestrukturiranju slovenskega 
upravnega sistema oziroma načrtnejši in sistemsko celovitejši 
pristop k njegovi posodobitvi. Objektivna presoja o uspešnosti in 
učinkovitosti reformnih procesov je zato mogoča le ob kritični 
oceni preteklih, že izvedenih aktivnosti in načrtovanih program- 
skih nalog. 

Nedvomno pomeni sprejem ustavnih in drugih pravnih izhodišč 
ter izvedba procesa dekoncentracije centralne uprave, ki je 
posledica sprememb v političnem sistemu, prvi večji korak pri 
preoblikovanju področja državne uprave. Vendar to predstavlja le 
del reformnega procesa in hkrati podstat za celostno 
preoblikovanje področja javne uprave. Temu je sledila vrsta 
nadaljnjih aktivnosti, v vsebinskem in organizacijskem pogledu, 
ki se medsebojno prepletajo in tudi pogojujejo. 

Izhodiščno vprašanje in pogoj za učinkovito izvedbo reforme je 
prav gotovo problem zadostne absorbcijske moči upravnega 
sistema za transformacijske procese oziroma kako jo povečati. 
V tem kontekstu ter za ta namen smo bistveno povečali obseg in 
spremenili vsebine programov strokovnega izobraževanja 
zaposlenih v upravi ter okrepili mednarodno strokovno in 
znanstveno sodelovanje, ki je potekalo bodisi pod okriljem 
programov Phare, SIGMA, v povezavi z visokošolskimi 
institucijami, nacionalnimi upravnimi akademijami in drugimi. 

Prav gotovo predstavlja dveletni slovensko - švicarski projekt 
(Master project) po vsebinski, organizacijski in ne nazadnje tudi 
finančni plati, največji zalogaj. Njegovi cilji so bili raznovrstni: 

- usposobiti upravne delavce na področju sistemskega razvoja 
državne uprave (organizacija, metode in tehnike dela), za 
uvajanje in uporabo sodobnejših pristopov v delo javne uprave 

(projektno delo, upravljanje s človeškimi viri itd.) ter za 
usposabljanje v državni upravi; 

- postaviti organizacijske temelje za: ustanovitev in programsko 
oblikovanje nacionalne upravne akademije, ki bo prevzela 
odgovornost za pripravo programov, njihovo evalvacijo in 
izvedbo za različne ravni zaposlenih v upravi ter za ustanovitev 
posebne organizacijske enote za proučevanje metod in tehnik 
dela v upravi. 

Posledice v preteklem letu zaključenega izobraževalnega projekta 
so večplastne, sovpadajo tudi z načrtovani programskimi nalogami 
opredeljenimi v "beli knjigi". Uresničeni so bili vsi načrtovani cilji: 

- v začetku leta je bila ustanovljena in tudi formalno pričela z 
delom Upravna akademija, prav tako je bila ustanovljena enota 
za proučevanje metod in tehnik dela v upravi, kot njen sestavni 
del; 

- opravljena je bila vrsta projektnih nalog in pilotskih študij, ki so 
bile vse vsebinsko umeščene v načrtovani program reforme, 
od tega šest na sistemskem področju in osem izobraževalnih 
modulov ter posebna študija oziroma analiza potreb o 
strokovnem izobraževanju v državni upravi. 

V sodelovanju z avstrijsko zvezno upravno akademijo 
(Vervvaltungsakademie des Bundes) in Visoko upravno šolo smo 
v preteklem letu začeli izvajati posebne izobraževalne module s 
področja "upravljanja s človeškimi viri" ("human resource man- 
agement"), s katerimi nadaljujemo tudi v letošnjem letu. 

Ob vsebinski zasnovi, ki je opredeljena tudi v večletnem Phare 
indikativnem programu in izvedbeno operacionalizirana v 
državnem operativnem programu (Country Operational Pro- 
gramme) ter v predloženem strateškem načrtu reforme javne 
uprave, smo vzpostavili tudi tako obliko organiziranosti, ki naj bi 
nam omogočila uspešno realizacijo načrtovanih projektnih nalog. 
Ta se odraža na več nivojih ali segmentih: 

- v koordinativni funkciji, ki jo opravlja medresorski odbor, katerega 
sestavljajo državni sekretarji in njihovi namestniki iz posameznih 
ministrstev ter vladnih služb; 

- v ustanovitvi novih enot v podporo programu reforme. V začetku 
tega leta sta pričeli z delom Upravna akademija in Enota za 
razvoj metod in tehnik dela v upravi, obe v sestavu Ministrstva 
za notranje zadeve. Sočasno je bila ustanovljena tudi enota za 
implementacijo programa reforme slovenske javne uprave (PIU 
- Programme Implementation Unit), katere temeljne naloge bodo: 
priprava strateških in delovnih načrtov za posamezne projekte, 
priprava okvirnih vsebinskih načrtov, vodenje projektov, izdelava 
analiz razvoja programa, določanje časovnega poteka projektov, 
zagotavljanje pogojev izvajalcem za delo itd. V skladu z določili 
in kriteriji programa Phare, opredeljenimi za področje državne 
uprave ("Public Administration Programme Management Con- 
tract"), je bil opravljen tudi izbor mednarodne organizacije (DHV 
iz Nizozemske), ki bo sodelovala pri izvedbi projektnih nalog; 

- v spremenjeni organiziranosti Ministrstva za notranje zadeve, 
ki je na eni strani odgovorno za pripravo in uresničitev programa 
reforme javne uprave, v sodelovanju z Ministrstvom za 
pravosodje na drugi strani pa za pripravo pristopne strategije s 
področja "pravosodja in notranjih zadev" ali III. stebra 
Maastrichtskega sporazuma. Doslej enovito področje uprave 
se je razdelilo na področje upravnih notranjih zadev ter na 
področje organizacije in razvoja javne uprave. 
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8. OBVEŠČANJE SLOVENSKE 
JAVNOSTI O EVROPSKI UNIJI IN 
SLOVENSKEM VKLJUČEVANJU 

8.1 Izhodišča in cilji programa obveščanja 

8.1.1 Izhodišča 

Vlade evropskih držav pri najpomembnejših zunanjepolitičnih in 
gospodarskih odločitvah, ki zadevajo oziroma bistveno vplivajo 
na življenje državljanov - izhajajoč iz demokratične tradicije - 
upoštevajo pravico javnosti, da je obveščena o namerah in ukrepih 
svoje vlade ter o razlogih za in proti in zato organizirajo 
komunikacijske programe obveščanja in osveščanja javnosti. 

V vladnem Programu za vključevanje Slovenije v Evropsko unijo 
so predvidene komunikacijske aktivnosti, ki bodo zagotovile 
ustrezno informiranost javnosti o Evropski uniji, o sestavi in 
delovanju njenih institucij, o pozitivnih in negativnih posledicah 
pridruženega in kasneje polnopravnega članstva v Evropski uniji 
za Slovenijo in o aktivnostih slovenske vlade v zvezi z postopkom 
vključevanja. Vlada Republike Slovenije je s sklepom za nosilca 
projekta obveščanja določila Urad vlade za informiranje. 

Na predlog Urada vlade za informiranje je Vlada Republike Slovenije 
na seji 8. maja 1997 sprejela zasnovo komunikacijskega programa 
obveščanja slovenske javnosti o Evropski uniji in slovenskem 
vključevanju. 

Evropska unija podpira odločitev slovenske vlade o izvajanju 
večletnega komunikacijskega programa in ga preko programa 
Phare za leto 1996 in 1997 tudi sofinancira. 

širši politični konsenz glede glavnih ciljev vključevanja Slovenije 
v Evropsko unijo, ki je lahko tudi rezultat javne diskusije, je poleg 
izboljšanja pretoka informacij v okviru javne uprave in 
sistematičnega izobraževanja vladnih uslužbencev na vseh 
ravneh eden glavnih predpogojev za uspešno načrtovanje in 
izvedbo programa. 

8.1.2 Cilji 

Glavni cilj programa je splošni in ciljnim javnostim v Sloveniji 
zagotoviti celovite, razumljive, zanesljive in verodostojne 
informacije o Evropski uniji in slovenskem vključevanju. Pri javnosti 
in medijih želimo spodbuditi zanimanje za to temo in jih stimulirati, 
da bodo tudi sami iskali informacije. Javnost bomo informirali, 
izobraževali, osveščali in obenem zagotovili tudi stalen tok 
Povratnih informacij o njenih mnenjih in stališčih. Doseči želimo 
Ustrezno obveščenost, vedenje in pripravljenost za podporo 
notranjim spremembam, reformam in prilagoditvam v Sloveniji, 
9lede možnega polnopravnega članstva Slovenije v Evropski uniji. 

Za doseganje tega cilja bomo javnosti zagotovili informacije o: 
• Evropski uniji, njenih institucijah, delovanju ter procesu odločanja; 
" posameznih državah članicah Evropske unije, njihovih 

obveznostih, pravicah in posledicah vključitve (zlasti pri članicah, 
ki so to postale v zadnjem času); 

• Pomoči Evropske unije Sloveniji za doseganje članstva; 
" Pozitivnih in negativnih vidikih slovenskega polnopravnega 

Članstva in drugih možnih alternativah; 
' ohranjanju državne suverenosti in kulturne identitete v primeru 

polnopravnega članstva; 
" konkretnih spremembah v življenju relevantnih ciljnih javnosti v 

času prilagajanja in po morebitnem polnopravnem članstvu; 
- slovenskem približevanju Evropski uniji ter ukrepih in aktivnostih 

slovenske vlade v zvezi s tem; 
- načrtovanju in poteku glavnih reform glede približevanja 

Evropski uniji, še posebej na ekonomsko-socialnem področju, 
pri pravni harmonizaciji ter reformi državne uprave; 

- vsebini in poteku pogajanj z Evropsko unijo. 

Program pa bo seveda v praksi zagotavljal tudi odgovore na 
vprašanja javnosti ter omogočil stalen in učinkovit pretok 
informacij, stališč in predlogov ciljnih javnosti v zvezi s 
sprejemanjem odločitev o teh zadevah. 

Relevantne javnomnenjske raziskave, pisanje v medijih in mnoga 
v javnosti prisotna mnenja izražajo nizko stopnjo informiranosti 
javnosti o Evropski uniji in pričakovanje, da bo vlada vzpostavila 
učinkovit sistem obveščanja javnosti in ji zagotovila vse potrebne 
informacije. Na zamudo na tem področju nas opozarjajo tudi že v 
Bruslju. 

8.2 Izvedba komunikacijskega programa 

Komunikacijski program je v zasnovi zamišljen kot večletna 
aktivnost in je sestavni del pridružitvene strategije. Prva faza 
programa bo trajala dve leti, zagotovo pa se bo program v drugi 
fazi podaljšal do predvidene polnopravne vključitve Slovenije v 
Evropsko unijo. 

Program v prvi fazi predvideva tri glavne komponente, in sicer: 

- raziskovanje stališč in informiranosti prebivalcev Slovenije o 
Evropski uniji in slovenskem vključevanju 

- izdelavo in izvedbo kreativne strategije 
- sofinanciranje nevladnih organizacij 

Raziskava bo pred začetkom izvajanja komunikacijskega 
programa prikazala posnetek informiranosti, mnenjskih profilov, 
profilov stališč populacije o Evropski uniji in vprašanjih ter dilemah 
vključevanja Slovenije v Evropsko unijo. 
Rezultati raziskave bodo uporabljeni pri načrtovanju kreativne 
strategije, služili pa bodo tudi slovenski vladi in parlamentu pri 
oblikovanju politike vključevanja in pogajanjih z Evropsko unijo. 

Med potekom izvajanja kreativne strategije bo raziskovanje služilo 
empiričnemu preverjanju učinkov izvajanja komunikacijskega 
programa in tudi sprotnemu preverjanju odzivanja javnosti na 
vladne aktivnostih v zvezi z Evropsko unijo in slovenskim 
vključevanjem. 

Program bo ciljnim javnostim prek najučinkovitejših kanalov z 
ustreznimi komunikacijskimi orodji zagotovil relevantne in 
verodostojne informacije o pomenu in značilnostih slovenskega 
ekonomskega in politično varnostnega povezovanja v Evropi ter 
o potrebnih notranjih spremembah in prilagoditvah v Sloveniji. 
Natančnejši načrt, kako doseči posamezne cilje, v katerem bodo 
določeni ustrezni kanali za posamezne ciljne skupine, bo opredeljen 
v kreativni strategiji. 

Urad vlade za informiranje bo za načrtovanje in izvedbo kreativne 
strategije angažiral konzorcij domačih in tujih agencij. 

Poleg splošne javnosti so ciljne tudi tiste javnosti, ki jih predvidene 
spremembe v zvezi z prilagajanjem Slovenije Evropski uniji najbolj 
zadevajo, oziroma tiste skupine, ki lahko pomembno vplivajo na 
druge v procesu informiranja in ustvarjanja stališč. 
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Ciljne javnosti programa so:: 
- splošna javnost 
- mladi (predvsem dijaki in študentje) in njihovi učitelji 
- kmetje 
- novinarji in uredniki slovenskih medijev 
- višji državni uradniki 
- politiki in parlamentarci 
- univerzitetna, akademska sfera 
- »poslovna« javnost, javnost v gospodarstvu (managerji, 

podjetniki, sindikati, gospodarska združenja) 

Ciljne javnosti programa so tudi tisti segmenti splošne javnosti, ki 
so o Evropski uniji in slovenskem vključevanju najmanj informirani. 
Ti segmenti bodo natančneje definirani na podlagi rezultatov 
raziskovanja. 

V prvi fazi programa bo poudarek na podajanju splošnejših 
informacij o Evropski uniji (institucije, delovanje, odločanje), o 
državah članicah, o pozitivnih in negativnih vidikih slovenskega 
polnopravnega članstva in o aktivnostih slovenske vlade v zvezi 
s slovenskim vključevanjem. V ta namen bodo uporabljena 
naslednja komunikacijska orodja: 

- produkcija in distribucija informativnih publikacij - Služba Vlade 
Republike Slovenije za evropske zadeve bo začela izdajati 
mesečno publikacijo z analitičnimi besedili in informacijami o 
slovenskem vključevanju v Evropsko unijo, na razpisu izbrana 
agencija pa bo pripravljala razne specializirane brošure in druge 
publikacije 

- uvedba EU-info telefonske linije, 
- priprava home page na Internetu, 
- sofinanciranje posebnih oddaj na TV in posebnih strani oziroma 

prilog v tiskanih medijih (tako nacionalnih, lokalnih kot tudi 
komercialnih...) 

- organiziranje EU dogodkov z mednarodno udeležbo. 

Na področju odnosov z javnostmi bo razdelano in zagotovljeno 
sprotno servisiranje medijev z informacijami o aktualnih aktivnostih 
vlade in njenih organov. Oglaševanje (plakati, TV spoti) bo na 
začetu izključno v funkciji spodbujanja zanimanja za to temo pri 
splošni javnosti. 

Ob tem bo vlada spodbudila dejavnost različnih nevladnih 
organizacij tako, da bo sofinancirala njihove informacijske 
komunikacijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z Evropsko 

unijo in slovenskim vključevanjem. Vlada namreč ocenjuje, da 
aktivnosti nevladnih organizacij pomembno prispevajo k javni 
diskusiji in animaciji javnega mnenja. 

8.3 Financiranje in časovna dinamika 

Vlada Republike Slovenije je 8. maja 1997 sprejela zasnovo 
komunikacijskega programa. Urad vlade za informiranje kot 
koordinator projekta je za izbor raziskovalne organizacije, 
konzorcija agencij, ki bo izvajal osrednji del programa ter za izbor 
nevladnih organizacij, ki jih bo sofinanciral pripravil in objavil 
ustrezne javne razpise oz. povabila. Do konca septembra 1997 
bodo vsi razpisi zaključeni in izbrani izvajalci ter nevladne 
organizacije, ki jih bo UVI sofinanciral. 
V prvi polovici januarja 1998 bo na podlagi sklepa vlade začel z 
delom tudi medresorski pododbor za obveščanje javnosti, ki bo 
opravljal funkcijo usmerjanja koordinatorja in izvajalcev programa. 
Do konca leta 1997 bo pripravljeno končno poročilo raziskave ter 
načrt in glavni elementi kreativne strategije, ki se bo pričela izvajati 
v začetku leta 1998. 

V letu 1998 bo UVI vladi predlagal, da se ponovi del raziskave in 
ponovno sofinancira informativno komunikacijskih aktivnosti 
nevladnih organizacij. 

Podobni elementi izvajanja programa bodo v načelu veljali tudi za 
nadaljevanje programa v naslednjih letih. 

Program bo sproti usklajevan tudi z informacijsko komunikacijskimi 
aktivnostmi Evropske unije. Le ta ga tudi preko programa PHARE 
sofinancira. 

Vlada je v predlogu proračuna predvidela v letu 1997 za 
sofinanciranje komunikacijskega programa 53 mio SIT, in sicer 
za financiranje raziskave in sofinanciranje nevladnih organizacij. 
Evropska unija pa je v programu PHARE za 1996 odobrila 500.000 
ECU za izdelavo in izvedbo kreativne strategije ter za tujega 
svetovalca, ki bo koordinatorju projekta pomagal pri vodenju 
programa. V programu PHARE 1997 je zagotovljenih tudi 500.000 
za nadaljevanje izvajanja programa. Prav tako bo tudi vlada v 
proračunu za 1998 predlagala ustrezna sredstva za nadaljevanje 
programa v letu 1998. 
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9. IZVAJANJE STRATEGIJE 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

VKLJUČITEV V EVROPSKO UNIJO 

9.1 Izhodišča za izvajanje Strategije 

- Približevanje Republike Slovenije Evropski uniji in priprave na 
članstvo v njej, zahtevajo celovit pristop. Gre za zahteven 
proces, ki ga je potrebno postaviti kot projekt, ki bo trajal več 
let. Po sklepih Državnega zbora z dne, 11.aprila 1996 je cilj, da 
Slovenija postane članica Evropske unije leta 2001. Gre za 
projekt s časovnimi okviri za izvajanje opredeljenimi kadrovskimi 
in izobraževalnimi potrebami. 

- Izvajanje Strategije vključevanja v Evropsko unijo je osnova za 
nadaljnjo pripravo Slovenije za članstvo v Evropsko unijo. Njeno 
izvajanje bo uspešno, če bodo vse politične sile v Sloveniji 
sprejele naše vključevanje Slovenije v Evropsko unijo kot skupen 
cilj. 

- Ključno vlogo pri pripravi in izvedbi projekta vključevanja Slovenije 
v Evropsko unijo ima javna uprava, ki se mora za to nalogo 
ustrezno organizirati in usposobiti. 

- Sredstva za izvajanje projekta bodo zagotovljena iz državneoa 
proračuna, iz programa Phare, verjetno pa bo potrebno tudi 
kreditiranje mednarodnih finančnih institucij in zasebnih virov 
financiranja. 

9.2 Notranji vidik izvajanja 

9.2.1 Naloge državnih organov 

Strategija vključevanja Slovenije v Evropsko unijo zahteva 
okrepitev institucionalnih in administrativnih kapacitet za 
učinkovito in hitrejše prilagajanje zakonodaji Evropske unije in 
prevzemanje »acquis communautaire«. 

Državne institucije, ki imajo odločilno vlogo pri izvajanju pristopne 
strategije so: 

9.2.1.1 Državni zbor Republike Slovenije 

Državni zbor sprejema zakone in druge splošne akte s področja 
vključevanja v Evropsko unijo in sodeluje z vlado Republike 
Slovenije pri izvajanju strategije in pripravah na članstvo v Uniji. 

V okviru državnega zbora deluje kot delovna telesa: 

- Odbor za mednarodne odnose, ki obravnava predloge zakonov 
in drugih aktov ter problematiko z delovnega področja Ministrstva 
za zunanje zadeve. V okviru svojega delovanja izvaja tudi 
bilateralno in multilateralno parlamentarno sodelovanje, 
posreduje stališča o zadevah, ki so na dnevnem redu 
mednarodnih parlamentarnih teles, institucij in organizacij ter 
opozarja predsednika državnega zbora in predsednike delovnih 
teles na posamezna vprašanja v zvezi s tem. 

■ Komisija za evropske zadeve obravnava splošne zadeve, ki 
se nanašajo na evropske integracije, koordinira delovanje 

matičnih delovnih teles v zvezi z evropskimi integracijami in jim 
daje mnenja, priporočila in opozorila, analizira posledice 
vključevanja Slovenije v evropske integracije in pripravlja 
globalna poročila. Komisija za evropske zadeve skrbi za izvajanje 
harmonizacije slovenske zakonodaje s pravom Evropske unije. 

- V okviru sekretariata Državnega zbora se bo okrepila strokovna 
in analitsko-dokumentacijska služba Komisije za evropske 
zadeve, ki ji bo nudila strokovno pomoč. 

- Stalna koordinacija parlamentarnih strank je bila ustanovljena s 
Sporazumom o sodelovanju pri vstopanju Republike Slovenije 
v Evropsko unijo. Cilj sporazuma je enotno delovanje in 
sporazumevanje o vseh aktivnostih povezanih z vstopanjem 
Republike Slovenije v Evropsko unijo. Sporazum zagotavlja redno 
obveščanje Državnega zbora in parlamentarnih strank o poteku 
pogajanj o članstvu ter razpoložljivost vseh informacij in 
dokumentov povezanih s pogajanji. 

9.2.1.2 Vlada Republike Slovenije 

Vlada Republike Slovenije v skladu z ustavo, z zakoni in drugimi 
splošnimi akti Državnega zbora določa, usmerja in usklajuje 
priprave na članstvo in daje politične smernice glede načina in 
hitrosti izvajanja pristopne strategije. Pri tem uporablja kot osnovo 
predloge, ki jih dobiva od specializiranih teles pristojnih za odnose 
z Evropsko unijo. 

S spremembo Zakona o Vladi Republika Slovenijo jo vluJu 
imenovala Ministra za evropske zadeve brez listnice, da bi tako 
zagotovila pogoje za učinkovitejšo koordinacijo med ministrstvi in 
drugimi vladnimi službami. Minister za evropske zadeve je nosilec 
politične koordinacije za evropske zadeve v Sloveniji, vodi pa tudi 
osrednjo strokovno službo na tem področju - Službo Vlade 
Republike Slovenije za evropske zadeve. 

9.2.1.3 Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve 

Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve je 
organizirana kot samostojna strokovna služba vlade z delovnim 
področjem določenim z zakonom in odlokom vlade. 

Služba opravlja naslednje naloge: 
• usklajuje in nadzoruje priprave Republike Slovenije za vstop v 

Evropsko unijo, 
• vodi medresorske priprave za pogajanja in usklajuje pogajanja 

z Evropsko unijo, 
• usklajuje uresničevanje veljavnih sporazumov z Evropsko unijo 

in dejavnosti skupnih teles, ustanovljenih s temi sporazumi, 
• oblikuje prioritete, vsebinsko nadzoruje in usklajuje uresniče- 

vanje programov Phare ter drugih programov pomoči Republiki 
Sloveniji pri vključevanju v Evropsko unijo, 

• usklajuje sodelovanje Republike Slovenije pri delu ustanov in 
teles Evropske unije. 

Služba opravlja strokovne naloge za ministrsko koordinacijo za 
odnose z Evropsko unijo, medresorski odbor za odnose z 
Evropsko unijo na ravni državnih sekretarjev in usklajuje delovne 
skupine odbora. 

Služba pri opravljanju svojih nalog sodeluje z ministrstvi in z drugimi 
vladnimi službami, s predstavništvi Republike Slovenije v tujini, z 
delovnimi telesi Državnega zbora Republike Slovenije ter s 
strokovnimi službami ustanov in teles Evropske unije. 
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9.2.1.4 Oddelki za evropske zadeve 

Vlada Republike Slovenije je že oktobra 1995 zadolžila vsa 
ministrstva in druge vladne službe, da ustanovijo oddelke za 
evropske zadeve. Ob obravnavi predloga priprave Vlade 
Republike Slovenije na izvajanje predpristopne strategije in na 
pogajanja za članstvo v Evropski uniji je vlada novembra 1996 
med drugim ponovno obravnavala organizacijske in kadrovske 
naloge ministrstev in vladnih služb. Vlada je naložila ministrstvom 
da ob ustanovitvi oddelkov za evropske zadeve pripravijo naloge 
za izvajanje predpristopne strategije in priprave na pogajanja za 
članstvo v Evropski uniji ter za izvajanje področnih programov 
Phare. Že obstoječe oddelke za evropske zadeve je potrebno 
kadrovsko okrepiti z ustreznimi strokovnjaki. 

9.2.2 Medresorske oblike koordinacije 

Izvajanje strategije zahteva od vseh državnih organov, še posebej 
pa od Vlade Republike Slovenije, usklajeno delovanje in učinkovite 
mehanizme koordinacije, da bi proces koordinacije bil dejansko 
učinkovit in omogočal sistematične priprave za članstvo Slovenije 
v Evropski uniji. Vlada Republike Slovenije je že leta 1995 v 
programu vključevanja Republike Slovenije v Evropsko unijo 
ustanovila nove oblike medresorske koordinacije: 

• Politična koordinacija predsednika vlade. Koordinacija obravnava 
strateška vprašanja vključevanja Slovenije v Evropsko unijo in 
usmerja priprave za pogajanja. 

• Medresorski odbor sestavljajo državni sekretarji, ki so v 
posameznih ministrstvih in drugih vladnih službah odgovorni za 
sodelovanje z Evropsko Unijo. Vodi ga minister za evropske 
zadeve. Odbor je usklajevalno telo za priprave vseh odločitev v 
zvezi s programom vključevanja Slovenije v Evropsko unijo in 
deluje v širšem in ožjem sestavu. V širšem sestavu so poleg 
državnih sekretarjev in direktorjev vladnih uradov in služb, 
vabljeni tudi predstavniki Banke Slovenije, Gospodarske 
zbornice Slovenije, ustrezni predstavniki znanstvenih in 
raziskovalnih inštitutov, nevladnih organizacij in socialnih 
partnerjev. 

- Medresorski odbor ima pododbore, ki so zadolženi za 
posamezna področja. Delujejo naslednji pododbori: 

- Medresorska koordinacija za tujo tehnično pomoč, skrbi za 
sodelovanje in koordinacijo tuje tehnične pomoči, tako multiralne, 
bilateralne kot tudi pomoči iz programa Phare. 

- Komisija za pravno harmonizacijo izvaja koordinacijo in 
pospešitev priprave in izvedbe usklajevanja slovenske 
zakonodaje s pravom Evropske Unije. 

- Medresorska delovna skupina za harmonizacijo tehnične 
zakonodaje skrbi za harmonizacijo slovenske tehnične 
zakonodaje z zakonodajo Evropske unije. 

- Medresorska skupina za reformo javne uprave je v okviru 
Phare programa 1996-1999 pripravila projekt reformo javne 
uprave (Master plan) in izvajanje Bele knjige za področje javne 
uprave. 

- Medresorska podskupina za obveščanje javnosti skrbi za 
projekt obveščanja javnosti o Evropski uniji, o posledicah 
članstva Slovenije v njej ter promocijo podpore javnosti iq ciljnih 
skupin za vključevanje Slovenije v Evropsko unijo, 

- Medresorska podskupina za ekonomsko-socialne reforme 
skrbi za pripravo in izvajanje projekta ekonomskih in socialnih 
reform za integracijo Slovenije v Evropsko unijo. 

- Medresorska podskupina za konkurenčnost in postpriva- 
tizacijo skrbi za implementacijo industrijske politike, definiranje 
predpristopne strategije predelovalne industrije in postavitev » 
benchmarkov« za posamezne panoge in podjetja. 

9.2.3 Kadrovska vprašanja 

Za učinkovito izvedbo projekta vključevanja Republike Slovenije 
v Evropsko unijo je potrebna ustrezna organizacija državne 
uprave. Zato je potrebno zagotoviti kadre, ki bodo ustrezno 
usposobljeni. 

Vlada bo kadrovsko okrepila že obstoječe institucije in pospešila 
ustanavljanje institucij, ki so potrebne za uresničevanje strategije 
in izvajanje ><acquisa communautaire« (potrebno bo ustanoviti 
oddelke za bančni nadzor v okviru Banke Slovenije, urad za 
zavarovalniški nadzor in ustrezne inšpekcijske službe, 
veterinarske in fitosanitarne inšpektorate, inšpektorate za delo, 
okolje in prostor itd.). 

Postavlja se vprašanje zadostne absorbcijske moči upravnega 
sistema za procese preoblikovanja ter njihovo ureditev. 

V okviru procesa preoblikovanja javne uprave bo Vlada Republike 
Slovenije zasledovala dva cilja: 

# 
- prevzeti organizacijske strukture in funkcije delovanja institucij, 

ki so potrebne za članstvo v Evropski uniji in 

- povečati učinkovitost delovanja javne uprave in sodstva. 

Sodstvo je eno izmed ključnih področij, ki ga bo potrebno ustrezno 
kadrovsko okrepiti. 

V projekt vključevanja v Evropsko unijo bo potrebno vključiti tudi 
akademske strokovnjake. Njihovo sodelovanje bo potrebno tako 
ria operativnem kot tudi raziskovalnem področju. 

9.2.3.11zobraževalni programi v Sloveniji 

Ključno vlogo pri prevzemanju "acquis communautaire" imajo 
posamezna ministrstva in vladne službe za katere bodo 
organizirani ustrezni izobraževalni programi. Izobraževanje 
kadrov o evropskih integracijah bo potekalo v različnih oblikah. 

* Univerzitetni program 

Slovenski univerzi ponujata v okviru pravne fakultete, ekonomske 
fakultete in fakultete za družbene vede posamezne predmete, ki 
seznanjajo študente z vsebino evropskih integracij. Ostaja potreba 
po specializiranih izobraževalnih programih, ki bi bili omejeni 
izključno na Evropsko unijo.V prihodnosti bo Univerza morala 
razmisliti o ustanovitvi samostojne katedre za Evropske 
integracije. 

• Upravna Akademija 

V začetku leta 1997 je bila ustanovljena Upravna akademija. Njen 
sestavni del je enota za proučevanje metod in tehnik dela v upravi. 
Opravljena je bila vrsta projektnih nalog in pilotskih študij, ki so 
bile vse vsebinsko del načrtovanega programa reforme javne 
uprave ter posebna študija oziroma analiza potreb o strokovnem 
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izobraževanju v državni upravi. Upravna akademija uvaja 
poseben program Evropske unije, s tujimi gostujočimi strokovnjaki 

• Master plan 

Strateški oziroma izvedbeni načrt (Master plan) podrobneje 
opredeljuje pogoje za izvedbo reforme, razvojne in neposredne 
cilje, med katerimi kot prioritetni cilj določa: 

- vzpostavitev permanentnega, pravno determiniranoga in 
samostojnega sistema javnih uslužbencev; 

- povečanje notranje učinkovitosti dela ministrstev; 
- izboljšanje sodelovanja med ministrstvi na centralni in 

decentraliziranih ravneh; povečanje upravnih in upravljalskih 
sposobnosti javnih uslužbencev; 

- izboljšanje organizacijske in operativne učinkovitosti lokalne 
samouprave; 

- odpiranje dostopa do javnih služb s strani zasebnopravnih 
subjektov, 

- razvoj nevladnih in paradržavnih organizacij itd. 

Po svoji vsebinski, organizacijski in finančni plati predstavlja Master 
plan velik napredek tako na področju izobraževanja javnih 
uslužbencev, kakor tudi za reformo javne uprave in reformo javnih 
financ. 

• Izobraževanje v tujini 

Izobraževanje v tujini omogoča slovenskim kadrom poglobljen 
študij na področju pravnih, ekonomskih, političnih in administra- 
tivnih ved o Evropski uniji. 

Potreba po strokovnjakih z znanjem o Evropskih integracijah je 
zelo velika, zato bo Vlada Republike Slovenije zagotovila štipendije, 
vsaj 8 letno, za izobraževalne programe za področje Evropske 
unije. 

• Strokovno izpopolnjevanje (stažiranje) 

Slovenski vladni uslužbenci so vključeni tudi v 3-5 mesečna 
usposabljanja na Evropski komisiji. Možnost izobraževanja na 
Komisiji Evropske unije je potrebno razširiti in zagotoviti večje 
število mest za slovenske kandidate. 

• Mednarodno sodelovanje 

Okrepljena je mednarodna strokovna in znanstvena pomoč, ki 
poteka v sodelovanju z Evropsko komisijo, pod okriljem programov 
Phare in Sigma-e. V sodelovanju z avstrijsko zvezno upravno 
akademijo (Vervvaltungsakademie des Bundes) in Visoko upravno 
šolo se izvajajo posebni izobraževalni programi na področju 
"upravljanja s človeškimi viri". 

9.2.3.2 Organizacija prevajalskih dejavnosti v okviru strategije 
vključevanja v Evropsko unijo 

9.2.3.2.1 Pomen prevajalske dejavnosti v kontekstu predpristopne 
strategije 

Prevod zakonodaje Evropske unije, ki bo s pristopom Republike 
Slovenije k EU postala tudi pravno zavezujoča za RS, ter 
slovenske zakonodaje v enega od uradnih jezikov EU je temeljni 
korak v procesu harmonizacije. Prevod približno 160.000 strani 
dokumentov z najrazličnejših področij zahteva v sami zasnovi 
premišljeno organizacijo prevajalske dejavnosti. 

9.2.3.2.2 Cilji 

Splošni cilji, za uresničevanje katerih je bila ustanovljena 
Centralna prevajalska enota (CPE) v Službi Vlade Republike 
Slovenije za evropske zadeve, so: 

• KOORDINACIJA prevajalskih dejavnosti na vseh področjih, ki 
jih zadeva proces vključevanja v EU (vzpostavitev centralnih 
zbirk podatkov zakonodaje, prevodov, kadrov), 

• VZPOSTAVITEV prevajalskih služb v ministrstvih in Službi Vlade 
Republike Slovenije za evropske zadeve, 

• KAKOVOST prevodov (ki jo omogočajo priprava enotne 
terminologije, dostop do ustrezne literature in sodobnih 
prevajalskih orodij, navodila za prevajalce "evropskih 
dokumentov" in redakcija prevodov), 

• EVIDENCA dokumentov in zagotavljanje dostopa do njih vsem 
segmentom, vključenim v izvajanje predpristopne strategije. 

Storitve Prevajalske službe za EU 

• prevod acquis communautaire v slovenski jezik 
• prevod slovenske zakonodaje v enega od uradnih jezikov EU 
• centralne zbirke podatkov 
• terminologija 
• dokumentacija 
• koordinacija med slovenskimi ustanovami in ustanovami EU na 

področju prevajanja 
• organizacija izobraževanja 

• usposobljeni kadri (prevajalci, terminologi, lektorji, pravni 
svetovalci) za prevajalsko delo v Bruslju, slovenski enoti 
Prevajalske službe Evropske komisije in ministrstvih 

• vzpostavljeno sodelovanje slovenskih in evropskih ustanov na 
tem področju 

• ažurirane zbirke podatkov 
• enotna terminologija. 

9.2.3.2.3 Pomoč Evropske komisije 

Evropska komisija je leta 1996 začela pripravljati enoten pristop k 
reševanju prevajalske problematike v okviru predpristopne 
strategije v desetih pridruženih članicah EU. Na podlagi izkušenj 
s pristopom Finske in Švedske ter njunih težav pri organiziranju 
prevajanja zakonodaje EU ter na podlagi ocene stanja v pridruženih 
članicah (TAIEX-ove okrogle mize o prevajanju) je ponudilaTAIEX- 
ov dvomesečni program Izobraževanja za prevajalce iz 
pridruženih članic, ki naj bi sodelovali pri vzpostavitvi prevajalskih 
služb za evropske zadeve. V okviru tega programa so bili izdelani 
projekti organizacije prevajalske službe v posameznih državah 
SVE. Hkrati se je pripravljal predlog pomoči EK (Multi-Country 
Programme, ki je v pristojnosti TAIEX-a) pri financiranju 
vzpostavitve prevajalskih služb, ki ga je Svet potrdil novembra 
1996. Pomoč je namenjena koordinaciji, nadzoru kakovosti 
prevodov, vzpostavitvi zbirk podatkov, usposabljanju prevajalcev, 
strokovnemu svetovanju, dostopu do relevantnih informacij - za 
uresničevanje teh ciljev TAIEX financira opremo za CPE 
(računalniki, sodobna prevajalska orodja, dostop do evropskih 
zbirk podatkov). 
Druga oblika pomoči je PHARE EMPLOYMENT FUND, iz katerega 
se trenutno že financirajo štirje pogodbeni prevajalci, terminologinja 
in lektorica za slovenski jezik v Centralni prevajalski enoti UEZ. 
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9.2.3.2.4 Predlagana organizacija slovenske prevajalske službe 
za Evropsko unijo 

V okviru Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve 
od junija 1997 deluje Centralna prevajalska enota, ki naj bi skrbela 
za uresničevanje splošnih ciljev prevajalskega projekta; 
koordinacijo, kakovost, nadzor, evidenco, terminologijo. V tej enoti 
bi morali poleg obstoječih zaposlenih (vodja, 4 prevajalci, 
terrninologinja in lektorica za slovenski jezik) zaposliti vodjo 
načrtovanja in distribucije dela, ki bi bil pristojen tudi za stike z 
zunanjimi prevajalci in prevajalskimi agencijami, informatika, ki bi 
vzpostavil informacijsko povezavo med CPE in prevajalskimi 
oddelki po posameznih ministrstvih in vladnih službah, ter 
administrativnega sodelavca, ki bi skrbel za centralno zbirko 
podatkov ter nudil administrativno podporo na vseh področjih 
dela CPE. 

Po posameznih ministrstvih in vladnih službah bi morali vzpostaviti 
prevajalske oddelke za posamezna področja zakonodaje, 
sestavljene iz prevajalcev, področnih strokovnjakov in pravnikov. 
Argument za takšno rešitev je prevajalčeva bližina sektorju, ki bi 
omogočala tesnejše sodelovanje s posamezno stroko. 

Določen del prevajalskih dejavnosti bodo opravili zunanji sodelavci 
- zaradi kratkih rokov za oddajo prevodov, zelo specializiranih 
besedil ali velike količine} besedil. 

Bistveni del prevajalske mreže je obstoječa vladna prevajalska 
služba (VPS), ki bo tesno sodelovala s prevajalsko službo za EU. 
V obdobju vzpostavljanja CPE in prevajalskih oddelkov naj bi VPS 
s svojimi rednimi in pogodbenimi sodelavci tako kot doslej 
zagotavljala prevode tudi evropske zakonodaje oziroma prevode 
slovenske zakonodaje, za kar je že sedaj treba načrtovati 
sredstva. 

Služba Vlade za zakonodajo bo nudila pravno pomoč in pripravljala 
program prevajanja po prioritetah, ki jih določa program 
harmonizacije zakonodaje. 

' t 
Vsi segmenti, vključeni v izvajanje prevajalske naloge kot 
sestavnega dela pristopne strategije, se povežejo v informacijsko 
mrežo (v okviru Informacijsko dokumentacijskega centra v Službi 
Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve in Centra Vlade 
RS za informatiko), ki bo omogočala učinkovito ažuriranje 
podatkov in dostop do vseh elektronskih prevajalskih orodij, 
elektronskih glosarjev, terminološke zbirke podatkov in do 
centralne zbirke zakonodaje oz. prevodov. 

9.2.4 Vzpostavitev informacijske infrastrukture 

0.2.4.1 Informacijsko dokumentacijski center 

Za učinkovito uresničevanje Strategije Republike Slovenije za 
vključevanje v Evropsko unijo je nujno potrebna vzpostavitev 
učinkovitega sistema, ki bo zagotavljal pretok informacij, med 
državnimi institucijami. V ta namen se bo oblikoval informacijsko 
dokumentacijski center (IDC). 

Osnovni namen Informacijsko-dokumentacijskega centra (IDC), 
ki bo deloval na Uradu za evropske zadeve, je zagotoviti 
informacijsko podporo državni upravi v procesu uresničevanja 
strategije priprave pogajanj o članstvu. 

9.2.4.2 Kratek opis programa 

IDC bo povezoval EU oddelke v posameznih ministrstvih in 
vladnih službah. Program IDC mora slediti strategiji uporabnosti 

informacijske tehnologije in tudi skrbeti, da se tako vsebina kakor 
tudi tehnologija ne podvaja. IDC bo v prvi fazi zadostil povezavi 
med državno upravo, vlado in parlamentom za potrebe 
harmonizacije in zakonodaje. V drugi fazi bo potrebno vzpostaviti 
enotno bazo in zagotoviti: spremljanje, nadzor ter koordinacijo 
pogajanj za članstvo Slovenije v Evropski uniji. 

IDC bo vseboval naslednje informacije: 

- 'Acquis communautaire" in prevod le-tega v slovenščino, 
- slovenska zakonodaja harmonizirana in prevodi v angleščino; 
- vsa dokumentacija vezana na odnose med Slovenijo in Evropsko 

unijo; 
- Strategije Republike Slovenije za vključevanje v Evropsko unijo 

in vsa relevantna dokumentacija povezana z njenim 
uresničevanjem, 

- pogajalska izhodišča, 
- informacije o Sloveniji in njenem gospodarstvu, 
- terminološka zbirka podatkov - glosar. 

Dokumentacija bo uporabnikom na razpolago kot: 

• klasična, papirna dokumentacija, v okviru katere bo tudi zbirka 
evropske zakonodaje na mikrofilmih in 

• arhiv v elektronski obliki, dosegljiv preko računalniške mreže 
Vlade Republike Slovenije. 

Projekti; 
Projekt 1: Harmonogram 
• Harmonogram in povezava s TAIEX bazo (faza 1) 
• Globalna dostopnost do podatkov (faza 2) 
Projekt 2: Terminologija in slovarji 
• Terminološka zbirka podatkov 
• Elektronski slovarji 
• Elektronski slovar Evropske komisije 
• Zbirka zakonodaje EU - CELEX 
• Zbirka zakonodaje RS 
• Zbirka prevodov 
Projekt 3:Spremljanje in nadzor dokumentov (zakonov) 
■ Zakonodajni postopek v DZ 
• Zakonodajni postopek Vlade RS in ministrstev 
Projekt 4: Kadrovski viri 
Projekt 5:Dokumentini viri (elektronski, papirni, mikrofilm) 
• EU (+ EDC) 
• Analize, študije, ... (PHARE, po ministrstvih, raziskovalni inšti- 

tuti, ...) 
• Pravni viri v Sloveniji 
• Dokumenti nastali pri pogajanjih 
• Ostali viri v Sloveniji 
Projekt 6:Pogajanja 
• Roki, zadolžitve, finance 
Projekt 7:Misija Bruselj 
• interni informacijski sistem 
• eksterni informacijski sistem 
Projekt 8:J^vnost 
• obveščanje 
• osveščanje 

9.2.5 Financiranje izvajanja strategije 

Izvajanje strategije Republike Slovenije za vključitev v Evropsko 
unijo bo financirano iz proračuna Republike Slovenije, iz programa 
PHARE Evropske unije, kakor tudi s krediti mednarodnih finančnih 
institucij. 

Posamezna ministrstva, vladne službe in uradi bodo v predlogu 
proračuna za leto 1998 in v prihodnje dali potreben poudarek 
potrebam v zvezi s pripravami Slovenije za pogajanja in pripravam 
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za članstvo v Evropski uniji. 

Pri tem bodo upoštevali vse nivoje priprav: 

- povečane aktivnosti obstoječih struktur 
- krepitev obstoječih struktur in vzpostavljanje novih, potrebnih 

za uspešno izvajanje »acquis communautaire«. 
- izgradnja infrastrukture potrebne za vljučitev Slovenije v 

Evropsko unijo ( varstvo okolja, transportna infrastruktura, 
energetika, prestrukturiranje industrije, izgradnja kmetijske 
infrastukture in podeželja). 

9.3 Zunanji vidik 

9.3.1 Sporazum o pridružitvi 

Pogajanja o članstvu v Evropski uniji bodo definirala pogoje za 
pristop držav kandidatk k Evropski uniji. Tako kot pri predhodnih 
širitvah Unije, bo podlaga za pristop "acquis communautaire", 
kakršen bo obstajal v času širitve. Od držav kandidatk se pričakuje, 
da bodo prevzele, izvajale in uveljavljale "acquis" ob pristopu. To 
velja še zlasti za ukrepe, ki so potrebni za širitev notranjega trga 
Evropske unije na te države. V toku pogajanj se na določenih 
področjih lahko izkaže potreba po t.i. prehodnih obdobjih, ki bodo 
na določenih področjih zagotovila postopno vključitev novih držav 
v Unijo. 

Kako hitro bo katera od držav kandidatk zaključila pogajanja in 
postala članica Evropske unije, bo odvisno od napredka, ki ga bo 
posamezna država kandidatka dosegla pri prevzemu, izvajanju 
in uveljavljanju "acquis". Ta proces se bo nadaljeval in pospeševal 
vzporedno s pogajanji za pristop. Napredek, ki bo pri tem dosežen 
bo Evropska komisija redno spremljala in pripravljala letna poročila. 

Najpomembnejši element za izvajanje pristopne strategije je 
Sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo. 
Sporazum vzpostavlja institucionalno strukturo, ki zagotavlja 
kontinuirano bilateralno sodelovanje in sprotno reševanje odprtih 
vprašanj. 

Glavno telo za izvajanje sporazuma je Pridružitveni svet, ki se bo 
po začetku veljavnosti sporazuma sestajal enkrat letno. Svet je 
pristojen za sprejemanje odločitev v zvezi z izvajanjem 
sporazuma. 

Svetu pri izvajanju Sporazuma o pridružitvi pomaga Pridružitveni 
odbor, ki je tehnično telo. Sestavljajo ga predstavniki Vlade 
Republike Slovenije in predstavniki držav članic Evropske unije 
ter predstavniki Evropske komisije. 

Za spremljanje sodelovanja med Republiko Slovenijo in Evropsko 
unijo na posameznih področjih je ustanovljeno devet pododborov. 
To so pododbori za: 

- Kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov 
- Približevanje zakonodaje in odpiranje programov Skupnosti 
- Trgovina, industrija, izdelki ESPJ in varstvo potrošnikov 
- Gospodarska vprašanja 
- Delovna sila, znanost in raziskovanje, tehnološki razvoj in 

socialna politika 
- Promet in transevropska omrežja 
- Okolje, energetika in regionalni razvoj 
- Sodelovanje na področju carinskih zadev, statistike, mamil in 

pranja denarja 
- Finančne storitve in ustanavljanje podjetij 

V Vladi Republike Slovenije delo pododborov vodijo in koordinirajo 
državni sekretarji ali drugi člani Medresorskega odbora za odnose 
z Evropsko unijo. 

9.3.2 Partnerstvo za pristop 

V skladu s sklepi Evropskega sveta v Dublinu, decembra 1996 je 
Evropska komisija v Agendi 2000, dokumentu, ki ga je sprejela v 
zvezi z nadaljnjo širitvijo Evropske unije, predlagala okrepitev 
pristopne strategije za vse države kandidatke ne glede na stanje, 
ki so ga dosegle v procesu tranzicije. Namen okrepljene strategije 
je zagotoviti, da bodo države kandidatke prevzele "acquis" kolikor 
je le mogoče še pred članstvom v Evropski uniji. 

Okrepljena pristopna strategija bo združila različne oblike pomoči, 
ki jo daje Unija v enoten okvir, t.i. "partnerstvo za pristop" in 
znotraj tega okvira omogočila sodelovanje z državami 
kandidatkami na podlagi jasno opredeljenega programa priprav 
za članstvo. Kandidatke se bodo pri tem zavezale določenim 
prioritetam in časovnim okvirom za njihovo izvedbo. Taka strategija 
bo nadalje omogočila seznanitev kandidatk s sektorskimi politikami 
in postopki Unije v okviru njihovega sodelovanja v programih 
Evropske unije. 

V luči intenziviranja stikov med Unijo in državami kandidatkami 
med prihodnjo fazo priprav na pogajanja in z ozirom na sama 
pogajanja, evropske sporazume in partnerstvo za pristop, 
strukturni dialog, kot oblika sodelovanja Unije s pridruženimi 
državami ni več ustrezen. 

Večina zadev, povezanih s pristopom, bo predmet bilateralnih 
pogovorov. V skladu s tem in v luči pospešitve priprav na članstvo 
je predviden nov okvir sodelovanja med institucijami Unije in 
državami kandidatkami. Evropska komisija bo z državami 
kandidatkami sklenila poseben sporazum, ki bo določal pogoje 
sodelovanja in skupen cilj, ki je članstvo v Evropski uniji. Gre za 
Partnerstvo za pristop, katerega sestavni del bo Državni pro- 
gram za prevzem "acquis communautaire". Partnerstvo za pristop 
bo okrepilo vse oblike pomoči državam kandidatkam za izvajanje 
nacionalnih programov za pripravo na članstvo v Evropski uniji. 

V tem okviru bo Slovenija v partnerstvu s Komisijo pripravila 
Državni program za prevzem "acquis communautaire" s 
časovnim razporedom, vključno s programom za vzpostavitev 
vseh potrebnih upravnih struktur za njegovo izvajanje. Državni 
program bo temeljil na Strategiji Republike Slovenije za vključitev 
v Evropsko unijo in na mnenju Evropske komisije o Slovenji. 

Partnerstvo za pristop bo omogočilo koordinacijo vseh oblik 
pomoči Evropske unije, kot tudi drugih mednarodnih institucij (tudi 
finančnih) za implementacijo Državnega programa za pripravo 
Slovenije na članstvo v Evropski uniji. 

Zagotovilo bo okvir za letno načrtovanje finančne pomoči, saj bo 
finančna podpora za prioritete, določene v Partnerstvu za pristop 
zagotovljena z letnimi finančnimi memorandumi. 

Celovit okvir okrepljene pristopne strategije bo zaokrožen z 
vzpostavitvijo vse-evropske konference. V skladu z novimi 
smernicami odnosov Evropske unije z državami kandidatkami, s 
ciljem priprave teh držav na članstvo v Uniji in v luči širitve kot 
dolgoročnega procesa bo vseevropska konferenca vzpostavila 
enoten forum, na katerem naj bi se redno srečevale države članice 
Unije in pridružene države, kandidatke za članstvo. 

Vseevropska konferenca naj bi bila priložnost za posvetovanje o 
širokem obsegu vprašanj, ki se pojavljajo na področjih skupne 
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zunanje in varnostne politike, ter pravosodja in notranjih zadev. V 
tem delu se bo Evropska konferenca v določeni meri približala 
strukturnemu dialogu, kot dosedanji obliki razprav med Evropsko 
unijo in državami kandidatkami o teh vprašanjih. 

9.3.3 Phare 

9.3.3.1 Dosedanja pomoč programa Phare Sloveniji 

S podpisom Okvirnega sporazuma medVlado Republiko Slovenije 
in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju ukrepov o 
finančnem, tehničnem in drugih oblikah sodelovanja, dne 7. oktobra 
1992, je Slovenija postala prejemnica tehnične pomoči v okviru 
Phare programa. Ratifikacija tega sporazuma (8. oktobra 1993) 
je omogočila izvajanje javnih naročil po pravilih Phare in 
implementacijo projektov v okviru prvih indikativnih programov 
za Slovenijo ter v okviru drugih programov, institucionaliziranih v 
okviru predpristopne strategije za države Srednje in Vzhodne 
Evrope s podpisanimi pridružitvenimi sporazumi. 

Slovenija sodeluje v programu Phare, ki ga financira Evropska 
unija, v treh programskih sklopih: 

V skladu s podpisanimi večletnimi indikativnimi programi za 
obdobje 1996-1999 pričakujemo v naslednjih letih, v okviru 
navedenih programov Phare, še za približno 100 milijonov ECU 
pomoči. 

Na zasedanju Evropskega sveta v Essnu decembra 1993 je bilo 
sklenjeno, da postane program Phare ključni instrument pomoči 
državam Srednje in Vzhodne Evrope v njihovem približevanju 
Evropski uniji. Poudarjena je bila njegova vloga pri pripravi na 
izvajanje predpristopne strategije. 

1. Nacionalni program 
2. Programi čezmejnega sodelovanja 
3. Večdržavni in horizontalni programi (regionalni) 

Celotna višina odobrenih sredstev za Slovenijo iz programa Phare 
je bila od leta 1992 do vključno z letom 1996 približno 117 milijonov 
ECU. 

V tem obdobju je bila pomoč v okviru Phare programa 
osredotočena na naslednja prioritetna področja: 

• privatizacija, javne finance in bančništvo (30%); 
• infrastruktura (20%); 
• TEMPUS program in izobraževanje (20%) ter 
• znanost in tehnologija, okolje, energetika, kmetijstvo, 

zakonodaja, idr. (20%). 

Po mnenju Komisije Evropske unije, je Slovenija doslej učinkovito 
koristila sredstva iz programov Phare in usmerila velik delež 
tehnične pomoči v reševanje posebnih tehničnih problemov, 
povezanih z reformo politike, prehodom v tržno gospodarstvo, 
sprejetjem acquis in pridobivanjem ustreznega tehnološkega 
znanja. 

evaluation, Published by the European 

Tako je že v letu 1995 prišlo do ključnega preobrata v programiranju 
Phare, ki temelji na strategiji posamezne države za vključitev v 
Unijo. Vse to je narekovalo tudi spremembe v slovenski strukturi 
upravljanja programa Phare. Nova struktura temelji na 
Memorandumu o soglasju, ki ga je Vlada Republike Slovenije 
podpisala s Komisijo Evropske unije 5. junija 1995 in na Večletnem 
indikativnom programu, ki je okvirni dokument za izvajanje 
predpristopnega procesa v letih 1996 - 1999, podpisanega 3. 
julija 1996. 

Pregled odobrenih, pogodbeno vezanih in izplačanih sredstev Phare po državah, i 990 - 1996: 

Država Odobrena 
sredstva 

Pogodbeno vezana 
sredstva 
vMECU 

(%) Izplačana sredstva 
vMECU 

(%) 

Poljska 1.389,5 862,9 62 858,5 61 
Madžarska 683,8 361,8 67 359,0 67 
ČSFR 232,2 228,3 98 226,0 97 
Češka 283,0 96,1 33 105,9 37 
Slovaška 130,9 73,0 56 70,0 53 
Litva 179,0 108,7 61 65,7 37 
Estonija 130,3 65,1 50 38,2 29 
Latvija 132,0 82,9 63 39,5 37 
Romunija 726,1 391,0 68 306,3 56 
Bolgarija 538,2 331,3 63 308,2 57 
Slovenija 91,0 90,3 99 88,3 97 
Večdržavni 
program 

703,2 386,8 69 373,0 53 

Horizontalni 732,6 373,1 63 323,6 33 
Skupaj 6.636,1 3.301,8 65 3.727,2 56 

Vir: The Phare Programme - An interium 

Commission, June 1997 
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Na osnovi tega, je Vlada Republike Slovenije 21. novembra 1996 
sprejela tudi več sklepov, ki se nanašajo na izvajanje predpristopne 
strategije in pogajanja za članstvo Republike Slovenije v Evropski 
uniji. Med drugim je tudi imenovala Službo Vlade Republike Slovenije 
za evropske zadeve za novega nacionalnega koordinatorja 
programa Phare in drugih programov tuje tehnične pomoči, ki so 
v funkciji izvajanja predpristopne strategije. 

Glavne komponente te strategije se opirajo na: 
• priprave na prevzemanje obveznosti bodočega članstva (acquis 

communautaire = zbir pravil in regulative Evropske unije, ki jih 
morajo nove članice v celoti sprejeti), 

• razvoj medevropskih povezav, 
• gospodarske in družbene reforme, katerih cilj je povečati 

konkurenčno sposobnost gospodarstva v odprtem tržnem 
sistemu. 

Na osnovi tega je bil podpisan Memorandum o sodelovanju za 
obdobje 1996 - 1999, ki nam zagotavlja 100 MECU za izvajanje 
srednjeročne strategije programa Phare v Sloveniji, vezane na 
cilje in politiko Vlade Republike Slovenije in usmeritve Evropskega 
sveta, sprejete v Essnu. Navedeni finančni okvir tako ostaja v 
funkciji do konca sedanjega proračunskega obdobja, ki se 
zaključuje pred letom 2000. Vsekakor pa to ne velja za vsebinske 
razsežnosti, ko se po zasedanju Evropskega sveta v Amsterdamu 
spreminjajo v okviru t.i. okrepljene predpristopne strategije. 

9.3.3.2 Nove usmeritve programa Phare 

Komisija Evropske unije je že marca letos vsem državam 
kandidatkam predstavila nove smernice programa, ki se bistveno 
razlikujejo od dosedanjih. Glavni poudarek je na ustrezni pripravi 
kandidatk na bodoče polnopravno članstvo v Evropski uniji. 

Glede na to bo program poslej osredotočen na oblikovanje dveh 
prednostnih področij, in sicer na podporo institucionalnemu razvoju 
s ciljem usposabljanja administracije v državah kandidatkah na 
evropske standarde (30 odstotkov predvidenih finančnih sredstev) 
in na sofinanciranje naložb (70 odstotkov predvidenega denarja) 
za doseganje acquis Evropske unije. 

Podpora institucionalnemu razvoju 

Pomoč naj bi bila usmerjena v krepitev zasebnih in javnih institucij 
ter javne uprave, kjer naj bi bil poudarek na primernih upravnih 
strukturah, vzpostavljanju novih institucij, predvsem pa na 
izobraževanju, ki naj bi potekalo v javni upravi in inštitucijah članic 
Evropske unije, kar bo prispevalo k večji učinkovitosti 
administracije za prevzemanje acquis. Velik poudarek naj bi bil 
dan usklajevanju zakonodaje, pri čemer naj bi vsaka država 
kandidatka uvedla t.i. program 2000, ki naj bi omogočil prenos, 
izvajanje in izvrševanje "acquis communautaire" oziroma priprave 
na prevzemanje obveznosti bodočega članstva. 

Strukturne reforme in regionalna politika so med prednostnimi 
nalogami, povezanimi s pripravo na koriščenje t.i. "strukturnih 
skladov", na identificiranje razvojnih prednostnih ciljev, na upravno 
sodelovanje in na sofinanciranje glavnih projektov. 

Demokracija ter pravosodje in notranje zadeve so področja, ki 
naj bi jim dali večji poudarek, kar velja še zlasti za krepitev 
stabilnih demokratičnih institucij, pravne države, spoštovanje 
človekovih pravic in spoštovanje manjšin. Omeniti je treba priprave 
na vstopanje v "komunitarne programe", kot so Leonardo, Soc- 
rates, Vouth for Europe, Media, Life, Save, Kaleidoscope, Rafaelo, 
Ariane itd., pri čemer naj bi izkoristili pomoč za usposobljenost 
upravnih organov za uvajanje teh programov. 

Finančne naložbe 

Pri pripravah na prevzemanje bodočega članstva bodo morale 
države kandidatke poleg pospešenega usklajevanja zakonov, 
standardov in pravil na vseh področjih prilagoditi normam Evropske 
unije tudi svoja podjetja in glavno infrastrukturo, kar bo zahtevalo 
precejšnje investicije. 

Zato so v okviru programa Phare predvidene tudi oblike 
investicijske podpore. Tako je predlagana (1) ustanovitev 
nacionalnega sklada za promocijo investicij, ki bo ali neposredno 
ali v sodelovanju z nacionalnimi finančnimi institucijami financiral 
naložbe, povezane z "acquis communautaire"; prav tako je 
pomembno investiranje v človeški in intelektualni potencial z 
namenom, da se kandidatke pripravijo na udeležbo v informacijski 
družbi. Predlagano je (2) sofinanciranje projektov, ki krepijo 
delovanje tržnega gospodarstva in s tem pospešujejo osvajanje 
"acquis communautaire". To še posebej velja za transevropske 
mreže (TEN), prestrukturiranje in posodobitev industrije, 
energetike, telekomunikacij, okolja in medregionalno sodelovanje. 
Phare naj bi pripravljal, spodbujal in sofinanciral investicije skupaj 
z EBRD, EIB in Svetovno banko. Predvidena je (3) pomoč majhnim 
in srednje velikim podjetjem (SME) v sodelovanju z EBRD, EIB in 
zasebnimi finančnimi sektorji v državah kandidatkah in Evropski 
uniji. S tem naj bi se tržni mehanizem razvil tako, da bi omogočil 
dodatne investicije za srednja in mala podjetja. 

Eden ključnih elementov reforme Phare je velikost projektov. 
Prednostno bodo obravnavani večji projekti, njihova skupna 
vrednost pa naj ne bi bila manjša od dveh do treh milijonov ECU. 
To bi odpravilo nekatere dosedanje slabosti in povečalo 
učinkovitost nadzora nad projekti. 

Namen preoblikovanja programa Phare in novih smernic je večji 
poudarek na pripravi kandidatk za polnopravno članstvo v 
Evropski uniji. Zato se je treba (1) osredotočiti na prednostne 
cilje, ki se nanašajo na uvajanje "acquis communautaire", in sicer 
tako na podporo institucionalnemu razvoju kot investicijam, in (2) 
preoblikovati upravljanje programa Phare, da bi zamenjali obstoječi 
tranzicijski model s pristopnim, poenostavili postopek 
programiranja, povečali udeležbo drugih služb Komisije Evropske 
unije v upravljanju programa, vzpodbudili projekte večjih 
razsežnosti in uvedli decentralizacijo dela upravljanja programa 
Phare v državah kandidatkah, ki naj bi se bile čimprej sposobne 
soočiti z načeli Unije. 

V tem smislu je bil pripravljen tudi letošnji Phare Državni operativni 
program Republike Slovenije za leto 1997. 

9.3.3.3 Državni operativni program Phare za leto 1997 

Na zasedanju Skupnega odbora/Odbora za sodelovanje med 
Republiko Slovenijo in Evropsko unijo, kije potekalo v Ljubljani 20. 
in 21. marca 1997, je Slovenska delegacija obvestila Odbor o 
prenosu koordinacije Phare z MZT na MZZ s 1.1.1997 in o uvedbi 
decentraliziranega sistema izvajanja Phare. Delegacija Evropske 
komisije je napovedala spremembe pri usmeritvah pomoči 
programa Phare. 

V skladu z novimi smernicami programa Phare in na podlagi 
ugotovljenih potreb bo pomoč, ki jo zagotavlja Državni operativni 
program 1997 (v nadaljevanju DOP), namenjena predvsem 
izgradnji institucij in vlaganjem, ki se nanašajo na obveznosti iz 
članstva, ter nadaljevanju dosedanje pomoči pri krepitvi 
konkurenčnosti gospodarstva. Slovenija bo odobreno pomoč 
izkoristila predvsem za izpolnjevanje zahtev prava Skupnosti, še 
posebej Bele knjige, in meril, ki jih je Evropski svet določil glede 
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politične, socialne in gospodarske usklajenosti. V skladu s tem so 
prednostne tri naloge: 

1.1 Institucionalni razvoj, ki bo pomagal slovenskim nosilcem 
odločanja, da bodo v zakonodajnem, izvršilnih in sodnih organih 
bolj učinkovito izpeljali integracijski proces, sprejeli pravo 
Skupnosti, ki se nanaša na notranji trg Evropske unije, in 
vzpostavili potrebne strukture za njegovo izvajanje in uveljavitev. 

(1) Krepitev institucij za izboljšanje ravni znanja v ministrstvih in 
vladnih službah, ki so vključene v evropski integracijski proces, 
(ii) omogočanje dostopa do informacij o vprašanjih vključevanja v 
Evropsko unijo ciljnim skupinam, (iii) podpiranje sodelovanja z 
državami članicami Evropske unije na področju pravosodja in 
notranjih zadev in (iv) ) krepitev institucionalne sposobnosti 
Državnega zbora za sprejetje zakonodaje, ki se nanaša na pravo 
Skupnosti, 

(2) in sprejetje norm in standardov Evropske unije v različnih 
sektorjih, ki jih pokriva pravo Skupnosti na področju kmetijstva, 
prometa, energetike, javnih financ, zdravja in varnosti pri delu, 
industrijskih standardov itd. 

1.2 Konkurenčnost gospodarstva 

(1) Podpora ukrepom, ki se nanašajo na konkurenčnost 
gospodarstva, v obliki pomoči podjetjem, trgu delovne sile in politiki 
zaposlovanja, 
(2) in dokončanje tekočih programov za poklicno usposabljanje 
in izobraževanje. 

1.3 Vlaganja v področja, ki so ključnega pomena za sprejetje 
prava Skupnosti. Gre za prispevek k dvema investicijskima 
projektoma, ki zajemata: (1) mikro in mala podjetja in (2) okolje. 
Ker bodo vlaganja v kontekstu pristopa vedno bolj pomembna, 
bodo v obdobju 1997/98 pripravljeni nadaljnji investicijski programi 
za naslednja dva državna operativna programa Phare v letih 
1998 in 1999. 

Tehnična pomoč in financiranje v okviru DOP 1997 bosta 
omogočila potrebno prilagoditev institucionalnih zmogljivosti in 
struktur kot tudi nadaljevanje nekaterih dejavnosti, začetih v okviru 
preteklih programov, katerih cilj je bil reforma ključnih sektorjev. 
Višina dodeljenih sredstev DOP za leto 1997 je 17,75 milijonov 
ECU. Z DOP bodo usklajeni ustrezni Pharovi večdržavni programi 
in programi čezmejnega sodelovanja, ki bodo zagotavljali dodatno 
pomoč na ključnih področjih. 

Različni deli programa upoštevajo tudi komplementarno tehnično 
in finančno pomoč, ki jo nudijo države članice, Svetovna banka, 
Evropska investicijska banka, Evropska banka za obnovo in 
razvoj in drugi mednarodni donatorji. 

9.3.3 4 Izvajanje programa Phare 

Nove smernice programa Phare prinašajo uvedbo decentralizi- 
ranega sistema upravljanja. Tako se vse aktivnosti vezane na 
izvajanje programa prenašajo na prejemnico pomoči. 

S tem se povečujejo odgovornosti Službe Vlade Republike 
Slovenije za evropske zadeve, ki je Nacionalni koordinator 
programa Phare. 

Nacionalni koordinator: 

• mora pripravljati in koordinirati vse pomembne dokumente kot 
so Večletni indikativni programi, Letne državne operativne 

programe, Finančne memorandume ipd; 
• mora poskrbeti, da so vsebinsko usklajeni in pripravljeni tako, 

da upoštevajo nove smernice programa Phare, kot tudi prioritete 
Republike Slovenije pri njenem vključevanju v Evropsko unijo; 

• je odgovoren za celotno spremljanje, izvajanje, vrednotenje in 
pripravo poročil Phare programa, ter za splošne postopke in 
administrativna vprašanja, ki so povezana s Phare programom, 
ki ne spadajo v Centralno finančno in pogodbeno enoto pri 
Ministrstvu za finance; 

• zagotavlja osnovo za pogajanja o letnem programiranju v Phare 
čezmejnih projektih s partnerskimi državami skupaj z 
Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj; 

• znotraj Vlade je odgovoren za celotno koordinacijo in upravljanje 
slovenske pristopne strategije. Kot tak je odgovoren za 
ugotavljanje pristopnih prioritet za Phare in za zagotavljanje 
potrditev le-teh v okviru Ministrske koordinacije in Vlade; 

• je poleg tega tudi izvajalec evropskega integracijskega 
programa, direktno pa je tudi povezan s slovensko pristopno 
strategijo v smislu koordinacije in celotnega nadzora vseh 
bistvenih programov (slovenska pristopna strategija: prilagajanje 
zakonodaje, tehnična pravila in standardi, reforma javne uprave, 
osveščanje javnosti ipd. 

Komisija Evropske unije z decentralizacijo sistema uvaja v vse 
države prejemnice Phare pomoči Osrednje finančne in pogodbene 
enote (OFPE), ki bodo odgovorne za finančni nadzor in 
pospeševanje izvajanja programov. Slovenija je prva država, kjer 
je tak oddelek že ustanovljen na Ministrstvu za finance. Od 
februarja letos, ko je bil podpisan Memorandum o OFPE, že poteka 
delna decentralizacija za Phare programe čezmejnega 
sodelovanja z Avstrijo in Italijo. 

Predvideno je, da se že konec leta preide na popolno 
decentralizacijo in sicer z implementacijo Državnega operativnega 
programa za leto 1997. 

Slovenija je v prednosti, ker so druge pridružene države šele 
pred začetkom uvajanja decentraliziranega sistema upravljanja. 
Pomembno je, da še pospešimo aktivnosti na tem področju in 
prednost obdržimo. 

Za uspešno izvajanje tega sistema je potrebno tesno sodelovanje 
med Službo Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve in 
Ministrstvom za finance. 

Glede na nove smernice in na decentralizacijo programa Phare 
se je povečala vloga in odgovornost: 
• Delegacije Evropske unije v Ljubljani, ki je vezni člen med 

Nacionalnim koordinatorjem - Službo Vlade Republike Slovenije 
za evropske zadeve in Komisijo Evropske unije v Bruslju. Delo 
naj bi potekalo v tesnem medsebojnem sodelovanju, tako na 
področju programiranja, koordiniranja, spremljanja in vrednotenja 
programa Phare. 

• Nacionalnega koordinatorja - Službo Vlade Republike Slovenije 
za evropske zadeve, ki je vezni člen med posameznimi 
ministrstvi in Delegaciji Evropske unije v Ljubljani. Delo s 
posameznimi ministrstvi naj bi potekalo v medsebojnem 
sodelovanju, tako pri pripravi programov, spremljanju in 
vrednotenju. 

• Osrednje finančne in pogodbene enote (OFPE), ki je odgovorna 
za: celotni Phare proračun, vodenje enovitega računa, s 
podračuni za vsak program posebej, finančni nadzor, plačilo, 
upravljanje pogodb, svetovanje v postopkih, poročanje in 
usposabljanje. 

• Pristojnih ministrstev, ki naj bi z Nacionalnim koordinatorjem 
aktivno sodelovali pri pripravi programov, njihovem spremljanju 
in vrednotenju. 
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9.3.3.5 Bodoče usmeritve 

Po sklepu Komisije Evropske unije bo program Phare še naprej 
glavni finančni instrument Evropske unije pri podpori priprav 
kandidatk na polnopravno članstvo. V tej obliki se bo program 
odvijal do konca leta 1999. Po letu 2000 pa se bo program 
preoblikoval in tudi finančno okrepil. Od dosedanje, približno 1 
milijarde ECU letno, se bodo celotna sredstva programa Phare 
povečala na 1,5 milijarde ECU letno. Prav zato je treba nenehno 
povečevati učinkovitost delovanja in izvajanja programa Phare 
že sedaj, da bomo po letu 2000, ko bodo možnosti koriščenja 
tega programa še večje, dobro in ustrezno pripravljeni ter 
organizirani. 

Zaradi tega se je nujno treba osredotočiti na: 
• projekte, ki so orientirani na izvajanje prednostnih nalog iz acquis, 

načrtovanih s "Pristopnim partnerstvom", 
• izboljšati koriščenje proračunskih sredstev programa Phare, 
• korenito razširiti obseg oz. velikost projektov in 
• nadaljevati proces decentralizacije Phare pomoči. 

V Agendi 2000 Evropska komisija predvideva za 6 držav, ki jih je 
predlagala za pogajanja za polnopravno članstvo, še dodatna 
sredstva. Sredstva naj bi bila na razpolago po letu 2000. V ta 
namen bodo za šest držav za področje kmetijstva zagotovljena 
dodatna finančna sredstva, v višini 500 milijonov ECU. Iz 
strukturnih skladov pa bo Evropska unija za 6 držav kandidatk 
zagotovila eno milijardo ECU' 

Preko Phare programov se nam v prihodnje obeta tudi t.i. 
komplementarna pomoč, ki naj bi med drugim vključevala in 
združevala različne finančne možnosti, v naložbene programe 
vezane na acquis. Pri tem so mišljene povezave sredstev Phare 
s posojili mednarodnih institucij (npr. EIB, EBRD, WB), s fondi 
privatnega sektorja, na področjih, ki proizvajajo profit, kot npr. 
telekomunikacije, TEN idr. Phare program bo v teh primerih igral 
vlogo katalizatorja med javnimi in privatnimi posojilojemalci, s tem, 
da bo zagotavljal svoja nepovratna sredstva. 

Tudi za sodelovanje v drugih komunitarnih programih, do katerih 
bomo upravičeni po uveljavitvi Evropskega sporazuma, bomo 
lahko koristili do 10% sredstev programa Phare. 

Program Phare se bo v prihodnje preobrazil tudi v smislu pravnega 
okvirja, ko bosta program "Pristopnega partnerstva in finančni 
sporazum, zamenjala dosedanje dokumente, kot so Državni 
operativni program (COP), Sektorski operativni programi (SOP), 
Dokumenti strategije (SP) idr. 

9.3.4 Sodelovanje Republike Slovenije v programih 
Evropske unije 

Na zasedanjih Evropskega sveta v Kopenhagenu in v Essnu je 
bila sprejeta odločitev, da lahko pridružene države srednje in 
vzhodne Evrope sodelujejo v programih Evropske unije. 
Sodelovanje v programih je eden od pomembnih elementov 
pristopne strategije vključevanja pridruženih držav srednje in 
vzhodne Evrope v Evropsko unijo. 

Pravna osnova sodelovanja 

Temeljna načela udeležbe, kot jih opredeljuje Sporazum o 
pridružitvi med Slovenijo in Evropsko unijo, so: 

- mogoča bo udeležba v programih znotraj širokega spektra 
področij, 

- okvire in pogoje udeležbe bodo določili Pridružitveni sveti, 
- Slovenija bo sama krila stroške svoje udeležbe. Na podlagi 

novih smernic Phare se lahko 10% sredstev nacionalnega Phare 
programa nameni kot dopolnilno plačilo k finančnemu prispevku 
Slovenije za vse programe Evropske unije (razen za Okvirni 
program na področju raziskovalnih dejavnosti in tehnološkega 
razvoja), v katerih bo Slovenija lahko sodelovala. 

Programi 

Sporazum o Pridružitvi med Slovenijo in Evropsko unijo omogoča 
Sloveniji udeležbo v programih, ki pokrivajo veliko število področij 
- pravzaprav programe Evropske unije, ki imajo svojo lastno 
pravno podlago. Lastno pravno podlago za sodelovanje 
pridruženih držav srednje in vzhodne Evrope imajo naslednji 
programi Evropske unije: 

- programi na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine - 
Leonardo, Socrates in Youth for Europe; 

- programi na področju avdiovizualnega sektorja - program Me- 
dia II,; 

- medtem ko so posamezni programi znotraj četrtega Okvirnega 
programa na področju raziskovalnih dejavnosti in tehnološkega 
razvoja (1994-1998) tem državam že dostopni na podlagi načela 
"od-projekta-do-projekta", predlog Komisije za peti Okvirni pro- 
gram (1999-2001) predvideva možnost obsežnejšega 
vključevanja in celo polno udeležbo pridruženih držav; 

- programi na področju kulture - Kalšidoscope, Raphael (pravna 
podlaga še ni sprejeta), Ariane; 

- programi na področju varčevanja z energijo - SAVE II 
- programi na področju okolja - LIFE II 
- programi na področju zdravja in socialne politike - Boj proti 

raku, AIDS in nekatere druge nalezljive bolezni, Preprečevanje 
odvisnosti od drog, Promocija zdravja, informiranje in zdravje, 
Enake možnosti za ženske in moške; 

- programi na področju malega gospodarstva - SMEs 
- poleg teh pa bodo odprti za udeležbo pridruženih članic tudi 

drugi programi, ki jih je treba šele uvesti oz. obnoviti, med drugim 
s področja priprav na notranji trg. 
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PRILOGE 

1. Ciljni razvojni scenarij - projekcije osnovnih makroekonomskih 
kategorij do leta 2001 

2. Pričakovani makroekonomski učinki integracije Slovenije v 
Evropsko unijo 

3. Program usklajevanja zakonov Republike Slovenije glede na 
Evropski sporazum in priporočila Bele knjige 

4. Program uresničitve priporočil Bele knjige 
5. Tabelarični povzetek programa usklajevanja zakonov 

Republike Slovenije glede na Evropski sporazum in priporočila 
Bele knjige 

6. Reforma javne uprave - načrtovani projekti 
7. Strateški načrt za implementacijo projekta reforme javne 

uprave v Republiki Sloveniji 
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